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Abstract
In February 2005, a collection predominantly containing medieval ballads was found in the
library of Växjö. The collectors were mainly George Stephens, originally from Scotland, and
Gunnar Olof Hyltén-Cavallius, both active in Småland in the nineteenth century. In
connection with an intital inventory of the material, Magnus Gustafsson, ethnomusicologist at
Smålands Musikarkiv, marked ballads of uncertain origin with a question mark.
The purpose of this essay is to investigate 22 of these marked ballads. To be able to compare
them with other material we have developed a method to identify differences. By means of
the method both the text and the melody are compared and in addition the differences in terms
of quality and quantity are assessed. We have compared the collection, named Växjö
Stadsbiblioteks Stephenssamling (VSS), with the Swedish edition of medieval ballads,
Sveriges Medeltida Ballader (SMB). In the comparison, a ballad forgotten since the mid
nineteenth century was retrieved .
Keywords: medieval ballad, comparative method, George Stephens, Gunnar Olof HylténCavallius, VSS, Växjö Stadsbiblioteks Stephenssamling, SMB, Sveriges Medeltida Ballader
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Förkortningar
DgF

Danske gamle Folkeviser (1853-1976)

GA

Svenska folk-visor från forntiden (1814-1816)

SF

Svenska Fornsånger (1834-1842)

SMB Sveriges Medeltida Ballader (1983)
TSB

The Types of the Scandinavian medieval Ballad (1978)

VSS

Växjö Stadsbiblioteks Stephenssamling.
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Inledning
I februari 2005 hittade Magnus Gustafsson (musikantikvarie på Smålands Musikarkiv) och
Boel Lindberg (professor i musikvetenskap vid Växjö universitet) ett antal kapslar på Växjö
bibliotek. Dessa innehöll ballader, visor, sagor, rim, ramsor, beskrivningar av danslekar,
legender och sägner. Utav detta material, bestående av ca 1000 dokument, var ca 800 så
kallade medeltida ballader.
Magnus Gustafsson kunde redan i detta tidiga skede identifiera de två mest förekommande
pikturerna i materialet, George Stephens (1813-1895, språkforskare, etnolog, litteratör,
runolog m.m.1) och Gunnar Olof Hyltén-Cavallius (1818-1889, bibliotekarie, teaterchef,
insamlare av folkloristiskt material2).
När vi i uppsatsen pratar om Växjö Stadsbiblioteks Stephenssamling (VSS) är det alltså det,
av Stephens och Hyltén-Cavallius nedtecknade material som hittades på stadsbiblioteket i
Växjö, som vi syftar på. Det är materialet som ligger till grund för vårt arbete.
Materialet är uppdelat i fyra kapslar. Magnus Gustafsson påbörjade en primär genomgång av
materialet och kunde genast se att vissa ballader var kända sedan tidigare. Han numrerade
materialet löpande och utformade en databas. Det fanns dock ballader som han inte direkt
kände igen efter en sökning i den skandinaviska typförteckningen över medeltida ballader,
The Types of the Scandinavian medieval Ballads (TSB) (1978). Dessa försåg han med ett
frågetecken i databasen. I skrivande stund har Gustafsson hunnit skriva in cirka 280 dokument
i databasen. Av dessa är cirka 70 försedda med frågetecken. Observera att samtliga dokument
inte är ballader.

Syfte, metod och material
Syftet med denna uppsats är att undersöka de 22 första oidentifierade balladerna. Våra
frågeställningar lyder: Vilka är de första 22 balladerna som är markerade med frågetecken?
Finns det någon ballad som inte är känd sedan tidigare?
Svaret på dessa frågor är av stor vikt för framtida forskning på området och vårt arbete kan
ses som en grund för denna och därmed som en början på ett större arbete.
Ett viktigt jämförelsematerial är Sveriges Medeltida Ballader (SMB) (1983-), en svensk
balladutgåva som ansetts som komplett, det vill säga innehållande samtliga svenska ballader.
Vi följer här den kategorisering som finns i SMB, där balladerna är indelade i huvudformer
och underformer. En huvudform utgör ett textligt tema som har givits en titel. Varje
huvudform kan finnas i många variationer; dessa kallas underformer. Som exempel kan tas
”Rosilias sorg”, som har 7 underformer. Dessa underformer är i SMB försedda med en
bokstav, från ”A” och framåt, beroende på hur många underformer det finns. Dessa
underformer kan i sin tur ha underformer, de är då betecknade med exempelvis ”Aa”, ”Ab”.
Räknar man med även underformernas underformer, finns ”Rosilias sorg” i 10 versioner i
1
2

Persson, Torsten ”När?” och ”till vad?” opublicerad c-uppsats (2006) s. 10
Ibid. s. 12
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SMB. TSB kan ses som en nyckel till hela den svenska balladutgåvan SMB och övriga
skandinaviska samlingar. Det faktum att TSB kom ut innan SMB, kan verka förvirrande, men
manus till SMB var klart och det var på så vis man kunde fullborda TSB innan SMB var
utgiven.
Magnus Gustafssons databas ger viss information om materialet i VSS. Den kan berätta om
dokumentets art. Är det exempelvis en ballad kan man se dess första vers och eventuellt SMB
och/eller TSB-nummer. När vi skulle göra vårt urval gick vi därför till databasen och började
från nummer ett. Kriterierna för vårt urval var, att det skulle vara en ballad och att den skulle
vara oidentifierad. Vi har, som sagt, i den här uppsatsen undersökt de första 22 ballader i
databasen som Magnus Gustafsson har satt frågetecken vid.
Utöver SMB och TSB utgörs annat jämförelsematerial i detta arbete av Erik Gustaf Geijer och
Arvid August Afzelius Svenska Folkvisor (1814-16) och Adolf Iwar Arwidssons Svenska
Fornsånger (1834-42).
Tidigare forskning som vi har använt oss av är Sven-Bertil Janssons Den levande balladen
(1999), Margareta Jersilds Skillingtryck. Studier i svensk folklig vissång före 1800 (1975)
samt Bengt R. Jonssons Svensk balladtradition I balladkällor och balladtyper (1967). I
relation till tidigare forskning är vår uppsats av ett annat slag. Det vi fokuserat på är en
jämförelse mellan olika balladmaterial. Därför har vi fått utveckla ett eget analysverktyg.
Den metod för jämförelse som vi har utvecklat är genererad ur vårt material och den går ut på
att lättare kunna identifiera skillnader. Det är en metod som gör att även de minsta
skillnaderna redovisas. Både när det gäller de textrelaterade och de melodirelaterade
skillnaderna hjälper vårt analysverktyg oss att uppskatta skillnader som rör både kvalitet och
kvantitet. De textliga skillnaderna har vi delat in i tre grupper: stavningsvariation, grammatik
och innehåll. De melodirelaterade skillnaderna är även de indelade i tre grupper: notering,
enskilda toner samt fraser. Skillnader i de sex olika grupperna bedömer vi som olika stora vad
gäller kvalité och kvantitet. Detta resonemang utvecklas på sidorna 9-10.
Frågan har kommit upp huruvida de textliga avvikelserna mellan VSS och SMB har uppstått
på grund av dialekt. Denna dimension har vi valt att inte behandla. Inte heller graden av
ålderdomlighet i texterna har vi behandlat. En annan intressant fråga som kommit upp gäller i
vilken utsträckning melodinedteckningarna i VSS är av primär eller redigerad art. I många fall
liknar VSS-materialet primära fältuppteckningar med endast tillfälliga förtecken utsatta. Detta
är ytterligare en dimension som vi inte kommer att behandla i uppsatsen, däremot förs en
diskussion om samtliga tre dimensioner under slutdiskussionen.

Uppsatsens uppläggning
I uppsatsens första del finns en bakgrundstext som beskriver TSB och dess uppbyggnad.
Texten beskriver också definitionen av en ballad och dess former. Därefter följer
redovisningen av vår huvudundersökning. Den inleds med en sammanfattande text om de
huvudsakliga skillnaderna gällande både text och melodi, där även vår metod redovisas.
Sedan kommer en figur som ska bidra till förståelsen av vår huvudundersökning, det vill säga
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vår jämförelse. Därefter följer en redovisning av vår undersökning, som utgör huvuddelen av
vårt arbete.
Vidare följer en redogörelse av vad som är nytt i VSS, det vill säga text- och melodifragment
som är unika för VSS. Sedan sammanfattar vi vårt arbete och för en diskussion därom.

Begreppsdiskussion
Här följer en text som berör centrala begrepp inom balladforskningen. Texten bygger främst
på Jonsson, Solheim och Danielsons balladkatalog The Types of the Scandinavian Medieval
Ballad, Janssons Den levande balladen och Jonssons Svensk balladtradition 1 balladkällor
och balladtyper. Avslutningsvis berör vi begreppet tonalitet. Där har vi tagit hjälp av
Bengtssons artikel i Sohlmans musiklexikon.
Balladkategorier
När man klassificerar medeltida ballader utgår man, som nämnts, ifrån texten och dess tema.
Anledningen till att man inte utgår ifrån det musikaliska materialet är den mångfald av
melodier som används till en och samma text. Det är inte heller ovanligt att samma melodi
används till flera olika texter. Ett annat skäl är att man inte har dokumenterat melodier till alla
ballader vid uppteckningen och därför har man tagit en redan känd melodi och satt ihop med
texten. En annan förklaring till att det finns så få melodier nedtecknade kan vara att man
förutsatte att folk i allmänhet kände till melodierna. Dessutom ska man komma ihåg att det
inte har varit självklar kunskap för gemene man att kunna skriva noter.3

Vid tillkomsten av TSB följde man vad Sven-Bertil Jansson kallat en ”hävdvunnen definition
av genren”4:
Det första kännetecknet är att balladen är episk, alltså en berättande visa.
Karakteristiskt för sättet att berätta är att handlingen skrider fram med hjälp av
scener, där personerna träder fram och konfronteras med varandra i en dramatisk
dialog. Till skillnad från den episka romangenren innehåller balladen mycket lite av
relaterande som binder ihop scenerna. Ofta följer dessa abrupt på varandra, så att
man utan förberedelse kastas in i en ny situation, där dramatiken fördjupas.5

Vidare definieras balladen av sin form.6 De tre centrala begreppen gällande formen är
versform, strof och omkväde. Strof och omkväde kan enkelt översättas till populärmusikens
vers och refräng. Versformen avser strof plus omkväde och den ordning i vilken de båda
förekommer.7 Balladens vanligaste versformer är tvåradig strof med slutomkväde, tvåradig
strof med mellan- och slutomkväde och fyrradig strof med slutomkväde. Balladen bör även

3

Magnus Gustafsson, Smålands Musikarkiv den 22 september 2005.
Jansson, (1999) s. 21.
5
Ibid
6
Jonsson, Solheim, Danielson (1978) s. 14.
7
Jansson (1999) s. 22-23.
4
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vara skriven objektivt i tredje person.8 Detta är ett kriterium som med tiden har kommit att
luckras upp. Balladtexten karaktäriseras avslutningsvis också av sina episka formler.9
I TSB är balladerna indelade i sex grupper: naturmytiska visor, historiska visor, legendvisor,
riddarvisor, kämpavisor och skämtvisor. Dessa är sedan indelade i diverse undergrupper.
Boken är sedan upplagd på det viset att varje ballad har en liten kort mening, ett slags
”löpsedel” som beskriver hela händelseförloppet. Sedan följer en lite längre text där
handlingen beskrivs mer utförligt.
Vid TSB:s tillkomst valde man att följa de kategoriseringsgrunder som använts i arbetet med
Danmarks gamle Folkeviser (DgF) och andra etablerade utgåvor.10 Man skulle ha kunnat
gruppindela annorlunda. Exempelvis skulle man ha kunnat indela efter speciella dramatiska
händelser, men då hade man inte tagit hänsyn till om det var en vanlig människa, drottningen
av Danmark eller en kvinnlig jätte som exempelvis blev lämnad av sin älskade. En annan
fördel med den här indelningen, är att man lättare kan jämföra olika utgåvor med varandra.
Grupperna ser ut som följer:
A. Naturmytiska visor
B. Legendvisor
C. Historiska visor
D. Riddarvisor
E. Kämpavisor
F. Skämtvisor

75 huvudformer
37 huvudformer
41 huvudformer
441 huvudformer
167 huvudformer
77 huvudformer

Grupp A, naturmytiska ballader innefattar ballader med temat övernaturliga varelser och
övernaturliga krafter. Övernaturliga varelser kan också förekomma i grupp E, kämpavisorna,
men i de fallen upplevs de övernaturliga varelserna som fiktiva figurer. Grupp B, legendvisor
behandlar legendariska personer och kristna teman. Men även här kan det hända att det finns
undantag. Helgon och liknande kan hittas även i andra grupper, inte bara i B.
I grupp C, historiska visor, återfinns ballader som behandlar ett historiskt skeende. En
grundläggande faktor att ta i betänkande vid indelandet gällande den här gruppen, var att
händelsen hade andra historiska belägg och källor, än balladtexten. En annan viktig avgörande
faktor var huruvida händelsen var av nationell karaktär eller inte. Regionala historiska
händelser räknas inte in här. Grupp D, riddarvisor, är den grupp som innehåller flest ballader.
Alla sångerna i den här gruppen handlar inte om riddare, men de innehåller alla en
beskrivning av livet bland adeln, med alla inslag av storsinthet, rättänkande och ridderlighet
det innefattar. Här finns också ballader som inte passat in någon annanstans, de har då hamnat
i undergruppen novellistic ballads (berättande ballader).
Grupp E, kämpavisor, är den näst största gruppen. Här inryms ballader från den västra delen
av upptagningsområdet, nämligen Norge, Färöarna och Island och de har ofta en klar koppling
till de isländska sagorna. Balladerna i den här gruppen handlar om fantastiska och romantiska
äventyr och delar alla en förtjusning för drastiska överdrifter. Här finns också två
8

Jonsson (1967) s. 1-2.
Jonsson, Solheim, Danielson (1978) s. 14.
10
Följande stycken refererar till inledningen i TSB (Jonsson, Solheim, Danielson (1978) s. 15-17). Referatet
avslutas med grupp F.
9
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undergrupper, kämpavisor (kamp mellan mänskliga kämpar) och trollvisor (kamp mellan man
och troll/jätte). Grupp F innehåller skämtvisor som länge har setts som oseriösa och inte värda
att gå under beteckningen ballad, nuförtiden är man inte lika strikt och utestängande när det
gäller att acceptera skämtvisor som ballader.
Vi följer i vår uppsats den hävdvunna definitionen av balladbegreppet och den indelning som
pressenteras i TSB. 20 stycken av våra 22 ballader har vi utan svårighet kunnat identifiera
med hjälp av balladdefinitionen och indelningen i TSB. De resterande två har vi dock inte
kunnat identifiera med hjälp av dessa verktyg. Det råder tveksamheter om huruvida VSS 035
”Harens klagan” kan definieras som en ballad. Detta kommer vi vidare att behandla under
slutdiskussionen.
Tonalitet
Varje system av relationer mellan tonerna i ett tonsystem, kallas för tonalitet. Något som är
gemensamt för de flesta tonaliteter, är att det finns ett par toner som bildar ett ramintervall
som övriga toner grupperar sig kring. En av tonerna i ramintervalet brukar kallas för centraleller huvudton.11
Tonalitet kan även definieras som ”samlingen av nödvändiga relationer […] mellan tonerna i
en skala”12. När termen tidigast lanserades menade man inte bara att den skulle syfta på duroch molltonaliteter, även om begreppet nuförtiden har kommit att användas främst i denna
ringare innebörd.13 Vi använder begreppen i dess vidare mening.

11

Bengtsson, Ingmar ”Tonalitet” Sohlmans musiklexikon band 5 (1979) s. 645
Ibid.
13
Ibid.
12
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Analysverktyg
Vi har utvecklat ett analysverktyg för att med enkelhet kunna fånga skillnader mellan VSS
och SMB och på så vis jämföra balladerna textmässigt och melodimässigt. Med hjälp av vårt
analysverktyg kan vi uppskatta skillnaderna kvalitativt och kvantitativt, det vill säga på vilket
sätt skillnaden bidrar till förändring i texten och i melodin. Vår metod visar på att det finns
skillnader men säger ingenting om varför skillnaden har uppstått. Vi har valt att illustrera de
båda variablerna med följande figur.

Denna figur innehåller två måttstockar. Den första axeln hjälper oss att mäta kvalitativa
skillnader. I detta ligger ingen som helst värdering från vår sida utan vad vi menar är att en
kvalitativ skillnad innebär en förändring som i någon grad ändrar textens betydelse eller
melodins egenskaper. Det vill säga hur viktig skillnaden är.
Med hjälp av den andra axeln kan vi bedöma kvantitativa skillnader, det vill säga hur frekvent
skillnaden förekommer.
Detta analysverktyg är genererat ur våra jämförelser.
Textrelaterade skillnader
När det gäller de textrelaterade skillnaderna mellan VSS och SMB, kan man urskilja olika
slags skillnader. Skillnaderna rör stavningsvariation, grammatik och innehåll. Dessa tre
aspekter kan jämföras var för sig och placeras ut i ovanstående figur.
Stavningsvariationerna kan exempelvis vara många, och på så sätt utgöra en stor kvantitativ
skillnad. Sällan bidrar stavningsvariationerna till en förändring som ändrar betydelsen av
texten, det vill säga innehållet.
Grammatiken är en punkt som kan röra sig ganska mycket på båda axlarna. Ett pronomen
som ändrar sig från exempelvis ”vilken” till ”vilket”, kan bidra till en kvalitativ skillnad,
samtidigt som det är en ganska liten kvantitativ skillnad om resten av balladen inte har några
grammatiska avvikelser.
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Innehållet i balladerna, det vill säga vad de handlar om, är förstås en punkt som gärna rör sig
på den kvalitativa skalan. Är det exempelvis ett enstaka ord som har bytts ut, och därmed
ändrat textens betydelse, är det en skillnad som ligger högt på den kvalitativa skalan medan
den ligger lågt på den kvantitativa axeln.
Melodirelaterade skillnader
Under vårt arbete har vi också identifierat ett antal typer av skillnader i
melodinedteckningarna. Dessa går att dela in i tre grupperingar efter skillnadens art. Här följer
en typografi av de skillnader som vi har funnit i materialet. Även på detta material vill vi
applicera vårt analysverktyg för att kunna värdera de skillnader vi finner. Här är det kanske
mest angeläget att diskutera de kvalitativa konsekvenser som skillnaderna utgör snarare än de
kvantitativa eftersom de senare är en verkan av hur frekvent en typ av skillnad förekommer.
Skillnader gällande notering
Typ 1: Förtecken
Den här typen förändrar inte det klingande resultatet, förändringen blir endast
notationsmässig. Det kan vara att man har valt att höja en ton istället för att sänka den från
tonen över, eller att man har fasta förtecken i en version men inte i den andra. Denna typ
innebär låg (och klingande ingen) kvalitativ skillnad även om det kan röra sig om en stor
kvantitet skillnader.
Typ 2: Notvärde
Den här typen av skillnad förändrar ofta bara melodimaterialet marginellt. Ett ofta
förekommande exempel är att det finns en åttondelsnot för mycket i en eller flera takter. Det
kan även vara att man har bytt ut till exempel två åttondelar mot en punkterad åttondel följt av
en sextondel. I det fallet går takten fortfarande jämt ut. Den här skillnaden kan, precis som
den förra, vara frekvent representerad i en ballad men innebär endast en liten kvalitativ
skillnad.
Skillnader gällande enskilda toner
Typ 3: Medför ej förändringar i tonalitet
Som titeln antyder ligger den här typen av skillnader i enstaka toner, eller serier av toner som
inte räknas som fullständiga fraser, som inte förändrar melodins tonalitet. Hit räknas både
utbytta, tillagda och borttagna toner. Den här typen utgör en lite större kvalitativ skillnad än
de båda typerna ovan. Hur stor den kvantitativa skillnaden är beror på hur många toner som
förändras.
Typ 4: Medför förändringar i tonalitet
Även den här typen härleds ur skillnader i enskilda toner eller serier av toner som inte räknas
som fullständiga fraser men till skillnad från exemplet närmast ovan medför dessa att
melodins tonalitet förändras. Även här räknas både utbytta, tillagda och borttagna toner. Här
utgör varje förändrad ton en ganska stor kvalitativ skillnad även om den kvantitativa
skillnaden kan vara väldigt liten.
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Skillnader gällande fraser
Typ 5: Förkortningar/förlängningar som inte förändrar balladens form
Den här typen innefattar melodier som i VSS är förkortade mot versionerna i SMB. Det kan
vara enskilda toner, takter eller hela fraser som saknas i VSS. Dock förändras inte balladens
form. Det här är en högkvalitativ skillnad eftersom den medför att balladen blir kortare. Ju
större kvantitativ desto större kvalitativ skillnad gäller för den här typen.
Typ 6: Förkortningar/förlängningar som förändrar balladens form
Den här typen förändrar balladens form. Det här gäller när balladen förkortas såväl som när
den förlängs. För att formen ska ändras krävs att en hel fras läggs till eller tas bort. Typ 6
utgör definitivt en högkvalitativ skillnad. Även här är graden av kvalitativ skillnad avhängd
på graden av kvantitativ skillnad.
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Identifiering
Här följer redovisningen av vår huvudundersökning. Den börjar med en figur som ska
underlätta utläsningen av huvudundersökningen.

Figur för utläsning
Som en nyckel för utläsning av vårt system, har vi valt att ta hjälp av en figur. Den är tänkt
som hjälp vid utläsning av de uppgifter som vi tillfogat de ballader vi gått igenom.

VSS-nummer Titel enligt SMB
Bokstav / Titel enligt VSS / Proveniens / övriga anmärkningar i VSS
Versantal; Versnummer. Beskrivning av identifierings- och klassificeringsprocessen samt
slutsatser.
Handling refererad ur TSB och VSS.
Redogörelse för de huvudsakliga skillnaderna illustrerade med utvalda exempel.
Exemplen redovisas på följande sätt:
Mot SMB-nr underform (om vi jämför med flera SMB-versioner):
Vers i VSS: Formulering i (utdrag ur) VSS – Formulering i (utdrag ur) SMB. Om inte annat
anges är versnumret i SMB detsamma som i VSS.
Sedan följer hela verser som exempel för jämförelse. Skillnaderna markeras med kursiv stil.
VSS-nr, vers
nr:

SMB-nr, vers
nr:

Helt
versexempel

Helt
versexempel

Därefter följer en text som berör skillnader i melodi (om VSS innehåller melodinedteckning
som divergerar med melodin som återges i SMB). Texten illustreras med notexempel.
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VSS 001 Bonddrängen och jungfrun
Ifrån Småland
Bonddrängen och jungfrun är den första balladen i Magnus Gustafssons databas. Den består
av 23 verser i nummerordning, varav den första är skriven av Stephens och de resterade av
Hyltén-Cavallius. Motsvarande finns i SMB 233 D. I VSS finns ingen melodi till denna
ballad.
Handlingen ter sig som följer. En riddare och hans käresta förklarar sin kärlek för varandra,
medan en fattig torpare står och tjuvlyssnar. På kvällen går torparen hem till jungfrun och
hävdar att han är riddaren, och släpps in. På morgonen förstår flickan sitt misstag och jagar i
väg torparen med kniv. Han får hoppa ut genom fönstret och tappar sin sko. Han säger att han
lätt kan skaffa sig ett par nya skor, men flickan får aldrig sin mödom åter.14
VSS 001 skiljer sig en hel del från SMB 233 D. Det som skiljer sig är stavningen. Det gäller
ord som genomgående är olika i de båda versionerna.
Vers 1, 6 - 10, 13, 15, 17 - 18, 20, 22 - 23: och – å.
Vers 3, 9, 21: god – go.
Vers 23 (omkväde): edela – ädela.
Gällande skillnader som rör grammatik och innehåll, är det knappast något som i det här fallet
behöver diskuteras eftersom det nästan genomgående handlar om stavningsvariationer.
Intressant är att observera att skillnaderna är så pass många, på den kvantitativa skalan är
skillnaderna alltså stora, när det gäller stavningsvariationerna. Den enda skillnad som inte är
en stavningsvariation, är en grammatisk skillnad. I VSS har ordet sko ändrat form från
singular till plural.
Vers 20 - 21: skor – sko.

14

VSS 001, vers 23:

SMB 233 D, vers 23:

Och ett lass hö, och tu lass
halm
- A, ha ha!
Det gifver jag eder till
vagge halm!
- För gull och för edela
kransar.

Å ett lass höö å tu lass
halm
- a, ha, ha
det gifver jag Eder till
vaggehalm
- för gull å för ädela
kransar.

Jonsson, Solheim, Danielson (1978) s. 276
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VSS 003 Tiggargubbens brud
From Småland
Det finns 28 verser, i nummerordning, men någon melodi finns inte i VSS. Första versen är
skriven av George Stephens, de resterande 27 är skrivna av en annan hand. I TSB återfinns
den beskriven i F 26, och i SMB har den nummer 236 F. Det finns 29 verser i SMB. Den vers
som i SMB 236 F har nummer 26, återfinns inte i VSS.
Handlingen lyder: En högdragen flicka avvisar alla sina friare. De nobbade friarna bestämmer
sig för att hämnas och mutar en tiggare för att lura flickan. Tiggaren får låna en häst, vackra
kläder och går till flickan för att fria. Han berättar om sina överdådiga ägodelar, gods, tjänare
och rikedomar. Flickan följer med tiggaren (giftermål förekommer också ibland) och först då
berättar han vem han är.15 I VSS 003 står det ingenting om något giftermål.
Vid en jämförelse av dessa två versioner av samma ballad, kan man se att ungefär hälften av
de skillnader vi hittat handlar om stavningsvariationer. Cirka en tredjedel handlar om
skillnader i grammatik och en mycket liten del, närmare bestämt endast tre avvikelser är
innehållsmässiga skillnader. Stavningsvariationerna kan se ut som följer:
Vers 2, 5-25: och – å.
Vers 1: upp – up.
Vers 6: både – båd.
Vers 15: lofvat – låfvat.
Vers 16: skjorta – sjorta.
Grammatiska skillnader som är relativt många i den här balladen kan vara av olika slag.
Exempelvis skillnader vars grammatiska former inte känns igen i dagens svenska grammatik.
Vers 4: de kläderna – kläderne.
Andra grammatiska skillnader rör bestämd eller obestämd form av substantiv och
tempusskillnader i verben.
Vers 8: jungfru – jungfrun.
Vers 5: står – sto.
Vers 10 o 19: bädda – bäddar.
Vers 13: vill – ville.
Vers 21: duka – dukar.
Innehållsmässiga skillnader, som alltså på olika sätt förändrar betydelsen av texten,
representeras i den här balladen av ordbyten.
Vers 1: Der – det.
Vers 22: og – eller.

15

Jonsson, Solheim, Danielson, (1978) s. 278
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Vers 25: och en – den.
Skillnaderna i dessa båda texter är, när det gäller stavningsvariationen, av kvantitativ art, det
vill säga de är ganska många. De grammatiska skillnaderna ligger medelhögt på den
kvantitativa axeln och ganska lågt på den kvalitativa. De innehållsmässiga skillnaderna ligger
relativt lågt på båda axlarna.
VSS 003, vers 25:

SMB 236 F, vers 25:

Och tvi vare dig din
tiggare luns
För hvar och en gång du
har kysst min mun.
- Men leken var väl icke
lycktad än.

Å tvi vare dig din tiggare
luns
för hvar den gång du har
kyst min mun.
- men Leken var väl icke
lycktad än.

VSS 009 Bonddrängen och jungfrun
Ifrån Småland
Här finns 14 verser i nummerordning, första versen är skriven av Stephens, resten av verserna
är nedskrivna av Hyltén-Cavallius. Det finns en melodi som stämmer helt och hållet med
SMB 233 E. Vi undersökte VSS 009, identifierade handlingen från TSB och hittade den som
nummer F 22, SMB 233 E. VSS har inkluderat hela vers 6, medan SMB bara har med andra
halvan, se exempel nedan.
Handlingen ter sig som följer. En riddare och hans käresta förklarar sin kärlek för varandra,
medan en fattig torpare står och tjuvlyssnar. På kvällen går torparen hem till jungfrun och
hävdar att han är riddaren, och släpps in. På morgonen förstår flickan sitt misstag och jagar i
väg torparen med kniv. Han får hoppa ut genom fönstret och tappar sin sko. Han säger att han
lätt kan skaffa sig ett par nya skor, men flickan får aldrig sin mödom åter.16
Vid en jämförelse av dessa två versioner av samma ballad, kan man urskilja en del rena
stavningsvariationer. Exempelvis som följer.
Vers 5: op – opp.
Vers 10: Til – Till.
Vers 8: Både – Båd.
Men framförallt finns här variationer där ord har tillkommit eller tagits bort. Eller har ord
bytts ut mot andra liknande ord.
Vers 2: Riddaren – Och riddaren.
Vers 2: Och dem – dem.
Vers 5: Torparen – och torparen.
16

Jonsson, Solheim, Danielson (1978) s. 276
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Vers 6: Och ingen släpper jag in om nat – och inte så släpper jag in någon i qväll.
Vers 7: Lofvade hon ej när jag gaf – Lofte hon inte när jag gaf na.
Vers 7: följa henne – följa med henne.
Vers 8: Jungfrun – Och jungfrun.
Här är ett exempel i sin helhet, där man kan se hur ord försvunnit, bytts ut, eller ändrat form.
VSS 009, vers 7:

SMB 233 E, vers 7:

Lofvade hon ej när jag gaf
guldringarna fem
- Falu och Falei
Att jag skulle få följa
henne i säng
- För min sköna jungfru,
säg mig eder vilja.

Lofte hon inte när jag
gaf na
guldringarne fem
- falu och falei
Att jag skulle få följa med
henne i säng
- För min sköna jungfru
säg mig eder vilja.

Grammatiskt finns det också olika sätt att uttrycka sig. Här är ett exempel på hur man kan
bilda konjunktiv på olika sätt.
Vers 11: Du komme aldrig – skulle du ej komma.
Innehållsmässigt finns det några få skillnader men de förändrar inte betydelsen av texten
särskilt mycket. De ligger ganska lågt på den kvalitativa skalan.
Vers 4: Och förr hann han fram än den – och förr kom han fram den torparen som sprang
än.
Vers 8: Drog – Tog.
Vers 9: Ned – Straxt.
Vers 10: Sad’ han, jag måste bort – sa’han nu är så dags att jag får gå.
Vers 11: en torpare-luf – ett torpare barn.
Vers 12: sprang – klang.
Vidare finns det i balladen ur VSS en bit text som inte finns med i versionen ur SMB.
VSS 009, vers 6:

SMB 233 E, vers 6:

Med ingen hafver
jag stämma lagt
- Falu och Falei
Och ingen släpper
jag in om nat
- För min sköna
jungfru, säg mig
eder vilja.

[---]
- falu och falei
Och inte så släpper
jag in någon i qväll
- För min sköna
jungfru säg mig eder
vilja.
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VSS 012 Liten Båtsman
B / Ifrån Småland
Här finns det fem verser; 1 - 3, 6 och 17. Det finns en melodi, där båda omkvädena finns med
i sin helhet. Melodin är helt identisk med SMB 181 K. I VSS saknas texten i den första delen
av andra omkvädet.
Så här lyder handlingen. En ung flicka övertalar en ung, oansenlig man att spela tärning med
henne. (Alternativt, han övertalar henne.) Hon ger honom sin ära om han vinner. Men när han
vinner försöker hon slingra sig ur situationen, men när han avslöjar att han är en prins, vill
hon gärna gifta sig med honom.17
I VSS 012, är det den unge mannen som övertalar flickan att spela tärning med honom. Om
han vinner, får han hennes ära (hennes mödom), men om hon vinner ska hon få materiell
belöning. När han vinner försöker hon slingra sig ur avtalet, men när han avslöjar att han
egentligen är en prins är hon mer än villig att gifta sig med honom.
Skillnaderna mellan dessa båda versioner utgörs främst av stavningsvariationer och ordbyten.
Vers 2: guld-tärning – guldtärning.
Vers 2: guld – gull.
Vers 2: opp – upp.
Vers 17: Hon kammar opp – och kammar upp.
De grammatiska skillnaderna är inte många, här finns ett exempel på två olika
konjunktivformer.
Vers 3: vore – voro.
Innehållsmässigt finns det ett exempel på en kvalitativ skillnad, som i det här fallet avgör på
vilket sätt han tar sig fram.
Vers 1: rider sig – gångar sig.
Omkvädet har fått en helt annorlunda formulering med betydligt fler stavelser i versionen ur
SMB, men innehållsmässigt gör det ingen skillnad.
Omkväde 2: För liten skön jungfrun fallt ungersvennen i hågen – Det fallt honom i laga,
för liten skön jungfru fallt den ungersvennen uti hågen.

17

Jonsson, Solheim, Danielson (1978) s. 188
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Här syns ett exempel i sin helhet, på stavningsvariation och ett förlängt omkväde.
VSS 012, vers 2:

SMB 181 K, vers 2:

Har hon lust att spela
guld-tärning med mig?
- Lust uti min sadel
Du hafver intet röda guld
att sätta opp mot mig
- För liten skön jungfrun
fallt den ungersvennen i
hågen.

Har hon lust att spela
guldtärning med mig?
- lust uti min sadel
Du hafver intet röda gull att
sätta upp mot mig
- det fallt honom i laga, för
liten skön jungfru fallt den
ungersvennen uti hågen.

VSS 013 Liten Båtsman
C / Från Småland
VSS 013 har bara en vers, som är onumrerad. Den bör dock vara den första versen om man
jämför med SMB 181 J, som dock har 16 verser. Det finns även en melodi med ytterst små
avvikelser från SMB 181 J.
Handlingen lyder: En ung flicka övertalar en ung, oansenlig man att spela tärning med henne.
(Alternativt, han övertalar henne.) Hon ger honom sin ära om han vinner. Men när han vinner
försöker hon slingra sig ur situationen, men när han avslöjar att han är en prins, vill hon gärna
gifta sig med honom.18
Här är det svårt att veta särskilt mycket om handlingen i VSS 013, eftersom den bara har en
vers. Skillnaderna i det här fallet handlar om ett ordbyte, en innehållsmässig, kvalitativ
skillnad. Ordet gångepilt i versionen ur SMB har i VSS ersatts med ungerpilt, som skulle
kunna betyda ung pojke eller liknande. Ordet ”gångepilt” betyder gosse som går med någon.
Han kan även fungera som vägvisare.19
Vers: ungerpilt – gångepilt.

18
19

VSS 013, vers 1:

SMB 181 J, vers 1:

Jungfrun sitter i buren,
syr silke på skinn, Så
kommer der en
ungerpilt och tittar derin
- Så spelte de gulltärning.

Jungfrun sitter i buren,
syr silke på skinn Så
kom der en gångepilt
och tittar derin
- Så spelte de gulltärning.

Jonsson, Solheim, Danielson (1978) s. 188
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
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Vad gäller melodin finns det en liten skillnad.
I takt 2 i VSS 013 är den första tonen ett E medan det är ett D i SMB 181 J. Eftersom det
är en enskild ton som skiljer de båda åt och melodins tonalitet inte förändras, är det här en
skillnad av typ 3 med låg kvalitativ såväl som kvantitativ skillnad.

VSS 013
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

SMB 181 J:

VSS 015 Kerstin Stalldräng
C / Från Småland
VSS 015 har endast en vers. I det här fallet hade vi hjälp av Magnus Gustafsson anteckningar
som löd 178? I SMB stämmer 178 I mest med VSS 015. Det finns också en melodi som inte
överensstämmer helt med SMB. I VSS 015 finns det en melodidel i versen som inte finns med
i SMB 178 I. Det är alltså något nytt.
Såhär beskrivs handlingen i TSB. Kerstin klär ut sig till man och blir kungens stallpojke. På
dagarna ser hon efter hästarna och på nätterna ligger hon i prinsens säng. Efter åtskilliga år,
föder hon ett barn och hennes identitet blir känd. Kungen förlåter det unga paret och råder
dem att gifta sig.20
I den här enda versen finns det hela tre olika sorters skillnader vid en jämförelse mot SMB.
Det finns ett exempel på en stavningsvariation.
Versdel 1: Skräddare-gård – Skräddaregård.

20

Jonsson, Solheim, Danielson (1978) s. 187
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Det finns en grammatisk skillnad som rör verbtempus.
Omkväde 1-2: sa – sär.
Och det finns en spännande skillnad som gör versionen i VSS längre än den i SMB. Det är
under andra delen utav versen som VSS upprepar sig.
Versdel 2: Der låter hon rundtkring, Der låter hon rundtkring skära sitt hår – der låter hon
rundtkringskära sitt hår.
Här är verserna i sin helhet.
VSS 015, vers 1:

SMB 178 I, vers 1:

Liten Kerstin hon rider
sig till Skräddare-gård,
- Hon sa hon vill till hofs,
Der låter hon rundtkring,
der låter hon rundtkring
skära sitt hår.
- Hon sa hon vill till
hofva lära rida.

Liten Kerstin hon rider
sig till skräddaregård
- Hon sär hon vill till
hofs, der låter hon
rundtkringskära sitt hår
- Hon sär hon vill till
hofva lära rida.

Denna melodinedteckning skiljer sig från den i SMB på tre olika ställen. Gemensamt för båda
versionerna är dock att taktstrecken avgränsar fraser och inte takter.
I fras 1 i SMB 178 I finns en ton mer, en åttondel (ett D), än i VSS 015. Då det är en
tillagd ton som inte påverkar tonaliteten i melodin är den här skillnaden av typ 3 och
innebär en liten kvalitativ skillnad.
Den andra skillnaden återfinns i fras 3a och 3b i VSS. Den saknas helt i SMB. Det står
dock i melodianmärkningarna att den har funnits med även i deras källa men tagits bort. I
VSS finns den dock med med textunderlägg, vilket tyder på att den ursprungligen fanns
med i balladen. Eftersom det finns en fras mer i VSS än i SMB förändras här balladens
form och skillnaden klassas därmed som typ 6. Det betyder att balladen, i VSS, har
formen:
strofrad
mellanomkväde
strofrad
strofrad
slutomkväde
istället för som i SMB:
strofrad
mellanomkväde
strofrad

20
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slutomkväde
Det här är en skillnad som därför måste räknas som både kvalitativ och kvantitativ.
Vidare finns det en skillnad av typ 2, som rör notvärden. Det är första d:t i fras 3b som i
VSS är en åttondelsnot medan dess motsvarighet i SMB-versionens 3:e fras är en
fjärdedelsnot. Detta räknar vi som en lågkvalitativ skillnad som inte innebär någon större
kvalitativ skillnad.
VSS 015:
1

2

3a

3b

5

SMB 178 I:
1
2

3
4

VSS 018 Dankungen och guldsmedens dotter
B / Från Småland / DgF 245 (omkv. i u DgF 126 FG [sic!]
Här finns sex verser: 1, 3, 4, 7, 9 och 21, men ingen melodi. Genom hänvisningen till DgF,
kunde vi via DgF-index i TSB hitta en version i SMB, nämligen SMB 187 E.
Handlingen ter sig som följer: Kungen skickar efter guldsmedens dotter, guldsmeden vill inte
skicka i väg henne, men kungen insisterar. På slottet ber kungen att hon ska sjunga och dansa
för honom, det gör hon, men hon måste avbryta för att föda ett barn. Hon blir sedermera
tvungen att förklara för kungen att hon blev våldtagen av en främling som bröt sig in i hennes
hem. Kungen förstår då att det är han själv som är far till barnet och gifter sig med flickan.21
I VSS 018 är det i stället för en guldsmed en gästgivare som tvingas ge ifrån sig sin dotter. I
övrigt är handlingen densamma.
21

Jonsson, Solheim, Danielson (1978) s. 192
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Skillnaderna mellan dessa båda versioner utgörs nästan enbart utav stavningsvariationer.
Vers 1, 7, 21: Dana-kungen – Danne kungen.
Vers 1: Gästgifvar-gård – Gästgivarn[s] går.
Vers 4: sof – Sofv.
Vers 4: hennes – hännes.
Vers 7: både mjöd – båd miö.
Vers 7: vill – vell.
Vers 9: Riddare-dans – Reddaredans.
Det finns också ordbyten som skapar små skillnader i betydelse av texten.
Vers 3: hvar – varie.
Vers 1: ute – uti.
Här ett exempel i sin helhet, på stavningsvariationer och ordbyte.

VSS 018, vers 1:
Dana-Kungen rider upp
på Gästgifvar-gård
- Så fagerligen hördes
deras pipor.
Och ute för honom
Gästgifvaren står.
- För de Svenske som vi
hafva vunnit.

SMB 187 E, vers 1:
Danne kungen rider upp
på Gästgifvarn[s] går,
- så fagerligen hördes deras
pipor

Och uti för honom
Gästgifvaren står
- för de Svenske som vi
hafva vunnet.

VSS 023 Brud i vånda
B / Från Småland / DgF 277
Det finns elva verser; 1-3, 15, 19-22, 25-27. Den har en melodi som uppvisar små skillnader
mot SMB 106 I.
Handlingen lyder: Bruden och brudgummen är på väg till sitt bröllop, men de måste stanna
för att hon ska få vila sig. Hon föder då två små pojkar och erkänner att hon har blivit
våldtagen av en okänd man. Hon är redo att begrava barnen i skogen men han erbjuder sig att
ta dem till en fostermoder. De fortsätter till bröllopet, brudgummens mor blir misstänksam på
grund av brudens svaga tillstånd, men han ursäktar brudens tillstånd gång på gång. Modern
frågar varför han har lagt ett svärd mellan honom och bruden, han svarar då att det är en sed i
hennes land att bruden sover ensam de första sex veckorna efter bröllopet.22

22
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De textrelaterade skillnader som finns är jämt fördelade över de tre huvudkategorierna,
stavningsvariation, grammatik och innehåll. Stavningsvariationerna ser ut som följer.
Vers 1: sör – söder.
Vers 27: allt för – alltför.
De grammatiska skillnaderna rör verbets olika tempusform och det handlar i det här fallet om
en förvandling från imperfekt, som dominerar versionen ur SMB, till presens i versionen ur
VSS.
Vers 1: bär – bar.
Vers 3: är – var.
Innehållsmässiga skillnader mellan de här båda balladversionerna, är av två slag. En kvalitativ
skillnad där ett ord har bytts ut mot ett annat.
Vers 2: Hvitan – högan.
Och en annan mindre kvalitativ skillnad där versionen ur SMB har lagt till ett ord.
Vers 25: jag säga – jag dig säga.
Här kommer ett exempel på en vers där alla tre sorters skillnader är representerade.
VSS 023, vers 1:

SMB 106 I, vers 1:

Herr Peder rider sig sör
om by,
- Han låter guldet simma.
Han fäster Kerstin
som ej var mö
- För han bär sorgen för
henne.

Herr Peder rider sig
söder om by
- han låter guldet simma.
der fäster han liten
Kerstin,
som ej var mö,
- för han bar sorgen för
henne.

Vad gäller melodinedteckningen finns det inga taktstreck i 106 I, det gör det däremot i VSS
023. Men även utöver det, finns det skillnader.
I takt 1 finns det ett G mindre i VSS än i SMB.
I takt 4 motsvaras H i VSS av ett C i SMB 106 I (system 2).
I system 4 i SMB har tonföljden Diss, D, C från VSS:s takt 7 ersatts av D, D, Ciss. I
VSS:s takt 8 finns det tre C:n medan det i SMB 106 I endast finns två, den första tonen är
istället ett D.
I takt 9 i VSS är andra tonen ett H medan det i SMB 106 I är ett D.
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Alla dessa skillnader räknas som typ 3 eftersom det är enskilda toner som inte förändrar
tonaliteten. Dessa skillnader innebär en liten kvalitativ skillnad (med undantag för den i takt 7
som på grund av att det är en serie toner får räknas som en lite större) även om kvantiteten är
relativt stor.
1

VSS 023:
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

SMB 106 I:
1

2

3
4

VSS 024 Brud i vånda
A / Herr Peder och liten Kerstin / ifrån Småland / DgF 277
Det finns 33 verser i nummerordning och en melodi. SMB 106 H är den ballad som stämmer
in allra bäst. Det finns textmässiga skillnader men melodin är helt identisk med underformen
SMB 106 H.
Handlingen lyder: Bruden och brudgummen är på väg till sitt bröllop, men de måste stanna
för att hon ska få vila sig. Hon föder då två små pojkar och erkänner att hon har blivit
våldtagen av en okänd man. Hon är redo att begrava barnen i skogen men han erbjuder sig att
ta dem till en fostermoder. De fortsätter till bröllopet, brudgummens mor blir misstänksam på
grund av brudens svaga tillstånd, men han ursäktar brudens tillstånd gång på gång. Modern
frågar varför han har lagt ett svärd mellan honom och bruden, han svarar då att det är en sed i
hennes land att bruden sover ensam de första sex veckorna efter bröllopet.23
I VSS 024 är handlingen aningen annorlunda. Bruden och brudgummen är på väg hem men
de måste stanna för att hon ska få vila sig. Hon föder då två små pojkar och erkänner att hon
har blivit våldtagen av kungasonen av England. Han lämnar barnen hos en moster till bruden
som ska uppfostra barnen. De fortsätter hemåt, och väl hemma blir brudgummens mor
misstänksam på grund av brudens svaga tillstånd, men han ursäktar brudens tillstånd gång på
gång. Modern frågar varför han har lagt ett svärd mellan sig och bruden, han svarar då att det

23
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är på grund av en sed i hennes land. Han förklarar för sin mor att han älskar sin brud
villkorslöst och att så länge som han lever ska han vara hennes tröst.
Det här är en lång ballad med många skillnader. De flesta är stavningsvariationer på samma
ord, men det finns även några grammatiska skillnader. En annan stor grupp av skillnader är de
innehållsmässiga skillnaderna som i olika hög grad utmärker sig kvalitativt.
Stavningsvariationerna kan exempelvis se ut som följer.
Vers 1, 2, 5, 7, 10, 12, : Kerstin – Kärstin.
Vers 2: sju-mila – sju mila.
Vers 5, 6: hvila – vila.
Vers 6, 10, 12, 15, 16, 24, 26: och – å.
Vers 6: inte – intet.
Det finns också stavningsvariationer som skulle kunna vara felstavningar.
Vers 26: skarlakanet – sparlakanet.
Här kommer ett exempel av en hel vers som visar hur stavningsvariationerna kan se ut.

VSS 024, vers 6

SMB 106 H, vers 6:

Och inte är jag sömnig,
och inte är jag trött.
- under väna vika träd
Men hvila hos sin
käraste visst vore det godt.
- För sin fru bär han
löndeliga sorgen.

Å inte är jag sömnig
å intet är jag trött.
- Under väna vika träd
Men vila hos sin käraste
visst voro det gått
- för sin fru bär han
löndeliga sörgen.

De grammatiska skillnader som förekommer rör substantivets bestämda och obestämda form i
singular.
Vers 3: betsel – betslet.
Stavningsvariationer inom konjunktivformerna och olika pronomina som avviker från
varandra och därmed också kan påverka innehållet det vill säga betydelsen av texten.
Vers 6: vore – voro.
Vers 12: hvad – var.
Sedan finns det en hel del rena innehållsmässiga skillnader. Dessa kan visa sig som ordbyten
som helt förändrar betydelsen av texten. Eller en tillagd negation som vänder betydelsen till
det motsatta.
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Vers 3: är till – med.
Vers 1: söder – öster.
Vers 20: De dansade med bruden en dans eller två, det rördes ej den fjäder på golvet lå –
De ledde unga bruden ått dansesalen inn, Hon dansade en dans hon dansade två, det rörde
sig den fjeder på gålfvet lå.
Här finns tillägg av text som gör att texten ur VSS saknar en del i handlingen.
Vers 31: Drottningen tog glaset och gaf den unga brud, Herr Peder tog det åter och slog
det i en vrå – Drottningen tog glaset och gaf den unga bru[d], Herr peder tog det åter och
slog det i en vrå, Så glaset for i stycken både stora och Små.
Det finns skillnader där orden kommer i annorlunda ordning, eller där meningen är
formulerad på ett annat sätt. Betydelsen ändras därmed inte med det är dock en markant
skillnad.
Vers 4: Inte fattas mig betsel eller sadel är till tvång – Inte fattas det mig betsel eller Sadel
med tvång.
Vers 18: in å bruda-hus – å brudahuset inn.
Vers 1-5 (omkväde 2): För sin fru bär han löndeliga sorgen – För sin fru var löndeliga
Sörgen.

VSS 026 Rosilias sorg
C / Från Småland.
Det finns sex verser; 1, 3, 6, 7, 9, och 10. VSS 026 och VSS 028 har klara likheter med
varandra och båda två har melodier. SMB 92 C är textmässigt balladens plats i SMB, medan
melodin återfinns i SMB 92 E. Därför har vi valt att jämföra VSS 026 med både SMB 92 C
och SMB 92 E. Jämförelser kan också göras med SMB 182.
Så här beskrivs handlingen i TSB: En flicka är ledsen och utfrågas om anledningen. Hon
erkänner att hon har blivit förförd av kungen. Hon har fått gåvor av honom, bland annat en
harpa. Hon drivs i väg från sitt hem, och går därför till slottet. Hon spelar på sin harpa och
kungen gifter sig med flickan.24
I VSS 026, finns det bara sex verser, men de stämmer mycket bra med SMB 92 C, därför kan
vi, med stöd av SMB anta att handlingen lyder som följer.
Roselin är sorgsen och hennes mor frågar hur det kommer sig. Hon erkänner att hon har blivit
förförd av kung Ola. Hennes mor kastar ut Roselin ur sitt hem och Roselin går då till kungens
slott. Där står kungens mor och Roselin frågar efter kung Ola. Hon går till stenstugan, där
kung Ola ska vara och tar upp sin gullharpa som hon fått av honom. Hon spelar på sin
gullharpa och kung Ola tar henne i sin famn och gifter sig med henne.
Den här balladen har vi jämfört med två underformer i SMB, men ändå finns det relativt få
skillnader. De skillnader som finns handlar mest om stavningsvariation. Någon grammatisk

24
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skillnad finns och någon innehållsmässig skillnad likaså. Stavningsvariationerna kan se ut så
här.
Mot SMB 92 C:
Vers 6, 7: konung – vers 13, 14: kong.
Mot SMB 92 E:
Vers 3: guld-band – gullband.
Vers 9: Kung – vers 11: Kong.
Vers 10: Ole – vers 13: Ola.
Omkväde 2: konungasonen – kongasonen.
Det finns en grammatisk skillnad, det gäller ett pronomen som har ändrat form.
Mot SMB 92 C:
Vers 6: hvilken – vers 13: hvilket.
Mängden information om drottningen varierar. I VSS får man veta hennes namn, det får man
inte i SMB.
Mot SMB 92 E:
Vers 1: Drottning Ingrid – Drottningen.
Stavningsvariationen och de innehållsmässiga skillnaderna syns i den första versen.
VSS 026, vers 1:

SMB 92 E, vers 1:

Drottning Ingrid hade
döttrarne fem
- Uti löndom
Ros-Elin lilla var aldra
fagrast af dem.
- för lekt hade hon allt
med konungasonen den
unga.

Drottningen hade
döttrarne fem.
- Uti löndom.
Ros-Elin lilla var
aldra fagrast af dem.
- För lekt hade hon
allt med kongasonen
den unga.

Melodin vi jämför mot står i SMB 92 E.
Det finns två likartade skillnader, båda i system fyra. Systemets första och sista ton är E i
VSS medan båda är F i SMB. I VSS kan man spåra E som en sorts centralton vilken
melodin rör sig runt, även om den börjar på ett C. I SMB däremot går de tre första
systemen i en C-tonalitet medan det sista systemet går i en F-tonalitet.
Det står i SMB:s melodianmärkningar till balladen att f:et i början och slutet av 4:e systemet
är ”Otydligt, möjligen e1, men bör vara f1”25. Den här skillnaden klassificerar vi som typ 6.
25
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den är en kvantitativt liten skillnad men dess verkan gör att den kvalitativa skillnaden blir
stor, då tonaliteten förändras.
VSS 026:
1

2

3

4

SMB 92 E:
1

2

3

4

VSS 028 Rosilias sorg
A / Kung Ola och Inga lilla / från Småland
Det finns 15 verser; 1-4, 7-8, 10-11, 13, 15-19 och 23 och en melodi. SMB 92 C är balladens
plats i SMB, både när det gäller text och melodi. Melodin i VSS 028 har en del av en takt som
inte finns med i SMB.
Enligt TSB lyder handlingen så här: En flicka är ledsen och utfrågas om anledningen. Hon
erkänner att hon har blivit förförd av kungen. Hon har fått gåvor av honom, bland annat en
harpa. Hon drivs i väg från sitt hem, och går därför till slottet. Hon spelar på sin harpa och
kungen gifter sig med flickan.26
Med visst stöd av SMB 92 C, kan vi referera handlingen till VSS 028. Den lyder som följer.
Inga lilla är sorgsen och hennes mor frågar hur det kommer sig. Hon erkänner att hon har
blivit förförd av kung Ola. Hennes mor kastar ut Inga lilla ur sitt hem och hon går då till
kungens slott. Hon tar upp gullharpan som hon fått av honom. Hon spelar på sin gullharpa och
kung Ola vaknar på höga loftet där han låg och sov. Han tar henne i sin famn och gifter sig
med henne.
Det finns även här en hel del stavningsvariationer.
26
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Mot SMB 92 C:
Vers 10: guld – gull.
Vers 10: sörgefull – sorgefull.
Vers 11: modiga – modiger.
Vers 13: kung – kong.
Vers 15-17: gull-harpa – vers 16-18: Gullharpa.
I den här jämförelsen kan man hitta exempel på hur VSS kan styrka SMB:s version. Det finns
i SMB ställen som markerats med klammer, detta för att påvisa att man på grund av
textförluster i originalet, har fyllt ut med hjälp av renskriften27
Mot SMB 92 C:
Vers 1: Inga lilla gångar sig ut och in, och alltid så fäller hon tårar på kind – Inga lilla
gångar sig ut och [in], och alltid så f[äller hon tårar på kind].
Vers 7: Och hör du liten Inga, hvad jag vill säga dig, och hvad fick du för äran din – [Och
hör du liten Inga hvad] jag vill säga dig, [och hvad fick du för äran din].
Omkväde 1: under tiden – [under tiden].
Här följer ett helt exempel på stavningsvariation och innehållsmässiga skillnader.
VSS 028, vers 1:

SMB 92 C, vers 1:

Inga lilla gångar sig
ut och in
- Under tiden
Och alltid så fäller hon
tårar på kind.
- För lekt hade hon med
konunga-sonen den unge.

Inga lilla gångar sig
ut och [in]
-[Under tiden]
Och alltid så f[äller hon
tårar på kind].
- för lekt hade hon Med
konungasonen den unga.

Här finns exempel på innehållsmässiga skillnader. Ord som har bytts ut, och fått en ny
betydelse eller nyans.
Mot SMB 92 C:
Vers 3: röja – säga.
Mot SMB 92 E:
Omkväde 1: under tiden – Uti löndom.
Här finns exempel på hur olika mycket information man får i de olika versionerna,
exempelvis vilka det är som agerar.
Mot SMB 92 E:

27
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Vers 23: Och konungen tog Inga lilla uppå sitt knä, Och tog gullringar och fäste henne
med – vers 17: Kong Ola tager Roselin lilla uti sitt knä, tog så de gullringar och fäste
henne med.
Mot SMB 92 C:
Vers 2: Och hör du stolts Inga lilla hvad jag säga må, Hvad är det som vållar du alltid
sorgsen går – Moderen frågar stolts Inga lilla så, säg mig hvarför du alltid sorgsen går.
Vers 19: Kungen – vers 13: Kong Ola.28
Det finns en melodisk skillnad mot SMB:s version.
Andra delen av system 3 finns inte återgiven i SMB. I SMB:s melodianmärkning står det
att även den extra delen i VSS fanns med i källan men att den saknade textunderlägg,
varför den togs bort. I VSS finns dock textunderlägg till den melodiska frasen. Det här är
en skillnad av typ 5 (förlängning som inte förändrar balladens form), en högkvalitativ och
medelkvantitativ skillnad. I texten finns inte den här skillnaden i omfång, där är de båda
versionerna av samma längd.
VSS 028 Rosilias sorg:
1

2

3

4

5

SMB 92 C:
1

2

3

5

4

6

28

Vers 19 jämförs med vers 13 eftersom vers 19 har strukits i SMB, se textanmärkning s. 260 i SMB tredje
bandet.
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VSS 030 Frillans hämnd
D / från en annan småländsk uppteckning.
Det finns fem verser: 1, 2, 6, 8, och 12, men ingen melodi. VSS 030 överensstämmer med
SMB 120 G. Det står i VSS ”från en annan småländsk uppteckning”. I SMB står det:
”upptecknad ca 1840 av Johanna Gustava Angel f. Lagergréen, Ryssby […] En renskrift av en
del av texten, gjord av George Stephens, finns i KB Vs 3:3 nr 172 D”29.
Handlingen ter sig som följer. Den unge mannen ska ut på friarstråt, men modern varnar
honom för att hans frilla (älskarinna) kan bli sjukligt svartsjuk. Den unge mannen rider till
frillan för att tala om att han har för avsikt att gifta sig med en annan. Frillan lurar honom att
luta sig ner från sadeln, och hugger honom med en kniv. Han återvänder hem och försöker
övertala sin mor om att det var en gren som skadade honom, men det lyckas han inte med.
Han dör efter att ha gjort upp sitt testamente.30
Här finns en del stavningsvariationer i den här jämförelsen. Vanliga stavningsvariationer där
ord helt enkelt har stavats på olika sätt, men också ord som i VSS har fått en alternativ
stavning med hjälp av en parentes.
Vers 1: Ungersven – Unger-sven.
Vers 1: Och – Å.
Omkväde 1: bor(d)e – Bore.
Omkväde 2: väl – vel.
Följande exempel i sin helhet visar dessa olika stavningsvariationer.
VSS 030, vers 1:

SMB 120 G, vers 1:

Ungersven han rider
sig till moderens
gård,
- Öfver bor(d)e
och ute för honom
hans moder sjelf står,
- Jag lekte så väl om
jag torde.

unger Sven han rider
sig till moderens gård,
- öfver Bore
Å ute för honom
hans moder sjelf står,
- Jag Lekte så vel om
jag torde.

Här finns ett ordbyte som skulle kunna vara en äldre form av samma ord.
Vers 8: Hvart – Varut.
Nästa exempel är en innehållsmässig skillnad, även om den inte förändrar betydelsen av
texten särskilt mycket, den ligger lågt på den kvalitativa skalan. En textfras har fått ett extra
ord.

29
30
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Vers 6: han bleker – han så bleker.

VSS 032 Frillans hämnd
B / Ur en uppteckning från Småland.
Det finns en, onumrerad, vers och det finns en melodi. Magnus Gustafsson hade skrivit ”SMB
189?” i databasen. SMB 189 börjar likartat, men innehållet överensstämmer inte helt och
hållet. Det finns inte någon underform med samma eller liknande omkväde och inte heller
någon med samma melodi. Efter en genomsökning av de relevanta delarna av SMB, det vill
säga banden innehållande riddarballader och kämpavisor, kunde vi istället konstatera att SMB
120 E är motsvarande ballad.
Handlingen lyder som följer: Den unge mannen ska ut på friarstråt, men modern varnar
honom för att hans frilla (älskarinna) kan bli sjukligt svartsjuk. Den unge mannen rider till
frillan för att tala om att han har för avsikt att gifta sig med en annan. Frillan lurar honom att
luta sig ner från sadeln, och hugger honom med en kniv. Han återvänder hem och försöker
övertala sin mor om att det var en gren som skadade honom, men det lyckas han inte med.
Han dör efter att ha gjort upp sitt testamente.31
I den här jämförelsen finns det två innehållsmässiga skillnader som tillsammans ligger ganska
högt på en kvalitativ skala, det vill säga skillnaderna hjälper till att skapa olika innehåll i de
olika texterna. I det första exemplet är det inte jättetydligt, men i det andra exemplet avgör
skillnaden när han kommer hem.
Vers: Å Olle – Herr Olle.
Omkväde: Tills i kommer Herr Olle hem – Tills i afton kommer Herr Olle hem.
I sin helhet ser exemplet ut som följer.
VSS 032, vers 1:

SMB 120 E, vers 1:

å Olle han rider
i sju-mila skog,
- i drifvande stad
i fallande strid.
Och utåt det frustar
hans hjerte-blod,
- Tills i kommer
Herr Olle hem.

Herr Olle han rider
en sju mila skog
- i drifvande stad
i fallande strid
Och utåt det frustar
hans hjerteblod.
- tills i afton kommer
Herr Olle hem.

I SMB 120 E finns det en takt som inte finns med i VSS 032. Det är takt 13 i SMB.32
Eftersom versionen i VSS är kortare än den i SMB räknas det här som typ 5:
förkortningar. Det här är en skillnad som sträcker sig ganska högt upp på kvalitetsaxeln
men inte fullt lika långt på kvantitetsaxeln. I takt 4 finns det en skillnad. Korsförtecknet i
31
32

Jonsson, Solheim, Danielson, (1978) s. 141
Till skillnad från många andra fall, är båda versionerna kompletta, det vill säga text och musik passar ihop.
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den här takten bör nog tolkas som ett återställningstecken, därmed är det en skillnad i
förtecken det vill säga typ 1. Eftersom det endast är det noterade materialet som ändras
(det klingande resultatet förblir detsamma) klassar vi detta som en lågkvalitativ och
lågkvantitativ skillnad.
VSS 032:
1

5

6

14

15

7

8

9

10

2

3

11

12

4

13

SMB 120 E:

VSS 034 Konung Valdemar och hans syster
A / Liten Kerstin / ifrån Småland.
Det finns 24 verser: 1, 4, 11, 14, 16, 18, 20-23, 25, 28-32, 39-45, och det finns en melodi. I
titelregistret i TSB finns följande titlar: ”Liten Kerstin”, ”Kerstin befriar sin broder”, ”Liten
Kerstin och drottningen” och ”Liten Kerstin och fru Sofia”. De tre förstnämnda titlarnas
handling stämmer inte alls med VSS 034, medan Liten Kerstin och fru Sofia vagt stämmer in.
Denna har i TSB, nummer D 346 och hänvisar till SMB 160. SMB 160 Ia, Ib och J har
uppenbara släktband med VSS 034. SMB 160 Ia och Ib saknar melodier. Melodin i SMB 160
J, påminner mest om VSS 034.

33

VÄXJÖ UNIVERSITET
Kulturledarprogrammet
C-uppsatsarbete 10p
Louise Bäckvall och Micael Sverkersson

C-UPPSATS
hösten 2005

Handlingen lyder: Kungen och drottningen pratar om Kerstin, kungens dotter. Drottningen
vill att hennes bror Boris ska gifta sig med Kerstin. Men kungen tycker inte att han är
tillräckligt bra för Kerstin.
Drottingen berättar för kungen att Kerstin inte längre är oskuld och att hon väntar ett barn.
Kungen tror inte på drottningen och skickar efter Kerstin. Kerstin har då precis fött ett barn
och tar sig med svårighet till slottet. När hon kommer fram ber kungen att hon ska dansa, hon
lyckas med dansen men till slut lyckas drottningen övertyga kungen om att Kerstin har blivit
mor.
Kerstin ber kungen om förlåtelse, vilket hon även får. Beroende på proveniens kan balladen
sluta på olika sätt. Alternativt: kungen sänder efter piskor och slår Kerstin till döds. Eller:
kungen hugger henne till döds.33
VSS 034 har 24 verser, och med hjälp av SMB 160, kan vi sammanfatta handlingen till
följande. Drottningen vill få Liten Kerstin gift för hon har hört att Kerstin skulle vara med
barn. Kungen har svårt att tro detta om sin dotter. Drängen Håkan får till uppgift att hämta
Kerstin med sin häst. Han rider hem till Kerstin och hon ligger till sängs. Sitt barn, som hon
precis har fött, lämnar hon hemma hos några ammor för att på kungens order följa med Håkan
till slottet. På väg till slottet märker Håkan att Kerstin inte mår så bra. Han förstår hur det
ligger till, att Kerstin precis har blivit mor, men han lovar att inte säga något till någon.
Konungen som inte riktigt tror på att Kerstin skulle bli mor, välkomnar henne och Håkan när
de kommer hem. Kungen säger till hovet att ryktet är falskt och att drottningen ska sättas i
bojor. Drottningen ber då om nåd och vill att Kerstin ska sjunga och dansa för henne, och till
slut uppdagas sanningen om Kerstins tillstånd. Kungen slår Kerstin och hon tvingas att tala
om vem fadern är. Det är prinsen av England.
Den här balladen har vi alltså jämfört med tre underformer till SMB 160, Ia, Ib och J.
Stavningsvariationerna är många, de står högt på den kvantitativa skalan.
Mot SMB 160 Ia:
Vers 30: Herre – Herra.
Vers 32: visa – wisa.
Vers 35: gull-sno – gullsno.
Vers 40: prest – präst.
Vers 44: virkat – wirkat.
Inte lika många grammatiska skillnader finns, men några stycken. Det är skillnader mellan
singular obestämd form och bestämd form i det här fallet.
Mot SMB 160 Ia:
Vers 41: slag – slaget.
Vers 41: barn-fader – barnafadren.
Mot SMB 160 Ib:
Vers 32: flicka – vers 29: flickan.
Mot SMB 160 J:
33

Jonsson, Solheim, Danielson (1978) s. 172

34

VÄXJÖ UNIVERSITET
Kulturledarprogrammet
C-uppsatsarbete 10p
Louise Bäckvall och Micael Sverkersson

C-UPPSATS
hösten 2005

Vers 1: Konung och Drottning de talades vid – Konungen och Dronningen de talades vid.
De kan också röra verbets olika tempusformer, i de här fallen från presens till imperfekt, eller
möjligtvis en konjunktivform. Sista exemplet visar en skillnad mellan verbets futurumform
och presensform.
Mot SMB 160 Ib:
Vers 21: torkar – vers 17: torkade.
Mot SMB 160 J:
Vers 42: Gerna jag det vill och gerna jag det skall – vers 19: Gerna jag det ville och gerna
jag det skall.34
Mot SMB 160 Ib:
Vers 22: skall jag nog löna dig – så lönar jag dig.
Det finns också många innehållsmässiga skillnader. En del utgör små skillnader.
Mot SMB 160 Ia:
Vers 41: mig – nu.
Vers 44: Der – Det.
Vers 45: Och der – Der.
Men många av skillnaderna i den här jämförelsen har en stor påverkan på innehållet. Det vill
säga, de är av kvalitativ art.
Mot SMB 160 Ib:
Vers 20: så blodet ner i skorna stod – vers 16: så röda blodet i skorna stod.
Mot SMB 160 J:
Vers 25: hela sitt hof – vers 11: Hof svenner fem.
Vers 40: han slog dernäst – vers 18: han henne slog.
Vers 40: Ni kära min fader ni hemta mig prest – vers 18: hon bad honom skona sitt unga
lif.
Vers 41: Vill du mig säga hvem barn-fader äst – vers 19: Ja! om du ville säga hvem
barnfadren är.
Här kommer vers 40 ur VSS i sin helhet som visar på relativt högkvalitativa skillnader. Den
jämförs med vers 18 i SMB 160 J.

34

SMB 160 J vers 19, är en sammandragning av vers 41 och vers 42 i VSS.
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VSS 034, vers 40:

SMB 160 J, vers 18:

Det andra slaget
han slog dernäst:
- Under lide.
Ni, kära min fader,
ni hemta mig prest.
- Vi ride mellan
Roshult och Lide.

Andra slaget han
henne slog:
- under lide
hon bad honom
skona sitt unga lif.
- Vi ride mellan
Roshult och Lide.

Ytterligare kvalitativa skillnader kan tala om helt olika händelser i texterna. Men de kan också
visa på olika sätt att uttrycka sig på.
Mot SMB 160 Ib:
Vers 14: mina drängar de hvila på uppbäddad säng – vers 10: fålarne dansar i rosende äng
och drängarne hvila på uppbäddad säng
Mot SMB 160 J:
Vers 35: Väl skall jag byta men jag är icke mod – vers 13: Jag har väl intet guldbälte på
mig.
Vers 16: Liten Kerstin upp af sängen klef – vers 6: Liten Kerstin upp på golfvet stod.
Vers 16: En liten blomkind efter henne blef – vers 6: liten blomkind lemnad’ hon i sängen
qvar.
Vers 45: Och der blef buller och der blef bång – vers 22: Se’n blef det glädje och inte
sorg.
Många skillnader hjälper SMB att bli mer fullständig. I VSS finns mer fullständiga texter i det
här fallet.
Mot SMB 160 Ib:
Vers 16: Liten Kerstin upp af sängen klef, – vers 12: --- upp af sängen klef.
Vers 16: en liten blomkind efter henne blef – vers 12: --- blom kind efter henne blef.
Vers 25: Liten Kerstin är så vacker som hon varit förr – vers 21: Liten Kerstin [---] vacker
--- förr.
Vers 28: Liten Kerstin ut på golfvet samm – vers 25: Liten --- sam.
Vers 28: Det visste ingen annat än att solen upprann – vers 25: --- solen upprann.
Vers 30: Jag beder min konung och herre om nåd – vers 27: --- nåd.
Vers 30: att liten Kerstin får sjunga en visa för mig – vers 27: [---] sjunga en visa för mig.
Vers 41: Det tredje slag han slog dernäst – vers 35: --- tredje --- näst.
Melodin jämför vi med SMB 160 J.
Det finns en skillnad och den står att finna i takt 2. C och H i VSS motsvaras i SMB av två
D:n. Eftersom det är två toner som inte utgör en egen fras som skiljer de båda versionerna
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åt bestämmer vi den här skillnaden till ett exempel på typ 3. Det är därmed en skillnad
som mäter ungefär lika långt på kvalitetsaxeln som på kvantitetsxeln.
VSS 034
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

SMB 160 J:

VSS 035 ”Harens klagan”
/ from Småland
Det finns 10 verser i nummerordning, men ingen melodi. Handlingen finns inte beskriven i
TSB och vi har därför haft problem att lokalisera denna skämtvisa.
Vid ett balladsymposium i Växjö 28-29 november framkom det att visan om haren var känd
sedan tidigare och hade en titel, nämligen ”Harens klagan”. Det kom också till vår kännedom
att den finns med i handskrifterna till Svenska Folkvisor band III 35 som finns på kungliga
biblioteket i Stockholm36. Under symposiet fick vi också reda på att Eva Danielsson och
hennes kollegor inte klassade ”Harens klagan” som en ballad, bland annat på grund av att den
är subjektivt berättad.37 Den räknas istället som en efterklangsvisa.38
Den handlar om ett djur, troligtvis en hare, som filosoferar över sitt tragiska livsöde. Han
jämför sin egen situation med bondens häst och ko, de är lyckliga för de får mat och tak över
huvudet av bonden. Han fortsätter att klaga över hur bonden jagar honom och han beskriver
35

Eva Danielsson, Växjö balladsymposium på Teleborgs slott den 28 november 2005.
KB Vs 3 nr 270 A-C, Hylt-C nr 10.
37
Magnus Gustafsson hävdar emellertid att ”Harens klagan” ska ses som en ballad, bland annat på grund av dess
form.
38
Efterklangsvisa: visa mellan 1500 och 1800 som i meter och typ påverkats/inspirerats av ballader. Magnus
Gustafsson, Smålands Musikarkiv den 18 januari 2006.
36
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allt som bonden gör med honom efter att han har skjutit honom. Det slutar med att han blir
uppäten och benen slängs till soporna.
En renskrift av texten till VSS 035 finns bifogad i denna uppsats som bilaga 3.
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VSS 040 Hustrudråpet
B / Herr Olof och Silfver-Lilla / från Småland
Det finns 15 verser i nummerordning och en melodi. Vers 5 och vers 13 saknar andra
textraden. I TSB är det nummer D 329 som matchar VSS 040. TSB hänvisar till SMB 157,
och där finns den bara i en underform som överensstämmer med VSS 040.
Så här lyder handlingen: Herr Olof och hans fru Kerstin spelar guldtärning och Kerstin vinner
gång på gång. Kerstin säger att Olof är distraherad eftersom han tänker på sin älskarinna
Silver-lilla. Då blir Olof rasade och hugger ihjäl sin fru Kerstin. Sen åker han hem till Silverlilla. Kerstin blir begravd och Herr Olof blir avrättad.39
De få skillnader som finns mellan dessa båda versioner är stavningsvariationer. De är inte
heller särskilt många med tanke på att det i alla fall finns 15 verser att jämföra.
Vers 1-4: guld-tärning – guldtärning.
Vers 7, 14: ihel – ihjäl.
Vers 7: Förgyllde – förgyllda.

39
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Så här ser vers sju ut i sin helhet.
VSS 040, vers 7:

SMB 157 A, vers 7:

Herr Olof drager
opp sitt förgyllde
svärd.
- Hur veta alla
rosor i lagen.
Så hugger han
straxt liten Kerstin
i hel.
- Herr Olof lekte
hela natten.

Herr Olof drager
opp sitt förgyllda svärd.
- hur veta alla rosor i
lagen?
så hugger han straxt
liten Kerstin ihjäl.
- Herr Olof lekte
hela natten.

Vad gäller melodin finns här endast en ytterst liten skillnad som återfinns i takt 12.
Tonen C är en fjärdedel i VSS 040, medan den är en åttondel i SMB 157 A. Detta innebär
att takten inte går jämnt ut i VSS och vi kan bestämma det här till en skillnad av typ 2 som
utgör en väldigt liten skillnad i både kvalité och kvantitet.
040 Hustrudråpet:
1

10

2

11

3

12

4

13

14

5

6

7

8

9

15

SMB 157 A:
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VSS 051 ”Oste-knoppen”
Oste-knoppen / ifrån Småland / ur handskrifterna till svenska fornsånger I.
Det finns 8 verser i nummerordning och den är alldeles uppenbart en skämtballad. Den
handlar om en ost som när den skärs upp visar sig innehålla allehanda djur och människor
som hoppar ut ur den. Vi har inte hittat någon matchande version i varken TSB eller SMB,
vilket skulle kunna tyda på att det är en sedan tidigare okänd ballad. Eftersom det i VSS står
att balladen är hämtad ur handskrifterna till svenska fornsånger I, har vi letat igenom den, men
även där utan resultat. För att vara säkra har vi även undersökt band II och III, men inget
resultat. Den här balladen har visat sig vara bortglömd men den finns på Kungliga Biblioteket
i Stockholm.40
Så här lyder handlingen: Kungen säger till sin kock, att han ska hämta in kungens osteknopp.
Den lilla osteknoppen visar sig innehålla mycket, en märr med fölena sju, en ko med kalvarna
fem, en anka, en gås, en smed, en ryttare, en kviga, en stut och en piga med uppstoppad trut.
En renskrift av texten till VSS 051 finns bifogad i denna uppsats som bilaga 4.

40

KB Vs 3 nr 293 Hylt-C nr 12
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VSS 061 Den stridbara jungfrun
Storebror och lillebror / från Småland.
Det finns 18 verser i nummerordning och en melodi. TSB E 64 har en överensstämmande
handlingsbeskrivning, vilken leder till SMB 207, och underform B. I VSS går verserna upp
till nr. 18, medan i SMB 207 B finns det 28 verser.
Under arbetet med VSS 062 fann vi något märkvärdigt. VSS 061 Storebror och lillebror / Den
stridbara jungfrun, fanns inte bara som SMB 207 B utan även i SMB 77 L, det vill säga under
en annan huvudform, nämligen Kämpen Grimborg. Därför kommer vi även att jämföra VSS
061 med SMB 77 L.
Så här beskrivs handlingen i TSB: En man föreslår att hans bror ska fria till en viss jungfru,
även om det kan kosta broderns liv. De rider i väg tillsammans. På vägen ser de strimmor av
blod och andra skräckinjagande företeelser. En av bröderna rider hem igen, men den andre
fortsätter. När han kommer fram varnar hon honom, hon kommer att kalla på alla sina vakter.
Så ropar jungfrun på alla sina vakter men den unge friaren lyckas slå ner allihop. Sen rider
han iväg med sin brud.41
I VSS 061 handlar det om storebror och lillebror. Storebror tycker att lillebror ska gifta sig i
år, och han föreslår en jungfru som, om han friar till kan ta hans liv. Lillebrodern vill gärna att
41
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storebror visar honom vägen och det gör storebror. De rider länge, men de ser inget otäckt,
men storebror säger att han vill fara hem igen. Lillebror däremot rider vidare. Han kommer
fram till jungfruns gård och där pratar de båda om huruvida lillebror är en bra friare eller inte.
Med tanke på handlingsbeskrivningen i TSB, känns det som om VSS 061 har tappat slutet
någonstans på vägen. I VSS 061 saknas striden i slutet.
I den här jämförelsen finns många stavningsvariationer, men också en hel del
innehållsmässiga skillnader. Vanliga stavningsvariationer kan se ut så här. Andra exemplet
visar på en dialektskillnad, eller möjligtvis en skillnad i hur noggrann nedtecknaren har varit.
Mot SMB 77 L:
Vers 14-15: galen gut – vers 11-12: galengutt.
Vers 2: Jag vet en mö både vän och if – vers 3: Jo jag vet e mö, både väner och hvif.
Det finns en hel del innehållsmässiga skillnader som utgör små men dock markanta skillnader
i innehåll, de ligger alltså inte så högt på den kvalitativa skalan.
Mot SMB 77 L:
Vers 1: ej lust – inte lust till.
Vers 2: Men om du henne friar – vers 3: Om du till henne friar.
Vers 4: De redo då i dagar, de redo väl i två – Vers 5: Så redo de i dagar, så redo de i två.
Vers 4: Förinnan de hunno den jungfruns gård – Vers 5: Förän de kommo till den
jungfruens gård.
Vers 5: De redo i dagar de redo i tre – vers 6: Sen redo de i dagar, de redo väl i tre.
Vers 6: Och icke hade de sett den jungfrun ännu – Vers 7: Intet hade de fått se, den
jungfruen än.
Vers 7: Mig lyster nu att rida – vers 8: nu vill jag genast rida.
Sedan finns det skillnader som ligger högt på den kvalitativa skalan, det vill säga de skiljer sig
anmärkningsvärt innehållsmässigt, och ändrar betydelsen på texten.
Mot SMB 77 L:
Vers 6: De redo i dagar, ja ända till sju – vers 7: Sen redo de i dagar, de redo väl i fem.
Vers 7: Och store bror han sade till lilla broder så – Vers 8: Store bror han svänger om, sin
gångare grå.
Vers 15: bästa friare som jungfrun lyster få – vers 12: bäste friarn som jungfrun lustar få.
Vers 16: Friare som jag kan lysta få – vers 13: friarn som har lust att få.
Följande exempel visar i sin helhet en innehållsmässigt högkvalitativ skillnad.
VSS 061, vers 6:
de redo i dagar, ja ända
till sju, Och icke hade
de sett den jungfrun ännu.
- Hvem är väl den
Hvem är den mig tvingar
i min ungdom?

SMB 77 L, vers 7:
Sen redo de i dagar, de
redo väl i fem, Intet hade
de fått se, den jungfruen
än.
- Ja hvem är väl den,
Ja hvem är den mig
tvingar i min ungdom.
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Vi jämför melodin med den som finns i SMB 207 B.
Den är ett tydligt exempel på skillnad av typ 1 som endast rör förtecken, det klingande
resultatet blir detsamma. Man har i VSS valt att notera med tillfälliga förtecken medan
man i SMB har valt att använda sig av fasta förtecken. Skillnaden blir ringa i såväl kvalité
som kvantitet.
VSS 061:
1

2

3

4

5

SMB 207 B:
1
2
3
4

VSS 062 Herr Grönborg
C / Från Småland / Jfr. Arw. I, 148.
Det finns tre verser, 1, 7 och 9, men ingen melodi. Vi har identifierat den som SMB 78 B.
Handlingen lyder som följer: Herr Grönborg går för att träffa kungens dotter. Kungen får veta
att Grönborg är på väg, och beordrar alla sina män att slåss mot Grönborg när han kommer.
Men Grönborg dödar dem alla. Han hotar kungen och kungen tvingas ge ifrån sig sin dotter. 42
Vid en närmare jämförelse av de här båda versionerna fann vi att det inte fanns några
skillnader alls.

42
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VSS 063 Rikelund och Vendeli
Lady Vendeli and child Rikelund / a fragment from Småland.
Det finns två verser, 1 och 2 och det finns en melodi. I TSB:s titelregister finns det en
liknande titel, ”Nilus og Hillelil” som har nummer TSB D 342. Detta leder vidare till SMB
159 A, som heter ”Rikelund och Vendeli”.
Handlingen ter sig som följer: Rikelund och Vendeli är på väg hem. Dåligt väder tvingar dem
att ta skydd hos hennes morbror, trots att Rikelund har dödat hans bror. Morbrorn tar emot
dem. Rikelund tar upp fighten igen, och blir dödligt skadad. Han lyckas föra Vendeli i
säkerhet till sitt hem, men dör därefter. Vendeli dör i hjärtesorg. 43
Inte heller här finns det några textrelaterade skillnader mellan de båda versionerna.
I vår jämförelse av melodierna, har vi hittat följande skillnader:
I takt 9 i VSS finns ingen punktering, det gör det dock i SMB.
Både takt 12 och 13 i VSS har en åttondel för mycket för att melodin ska gå jämnt ut
notvärdesmässigt. De har dock samma tonala innehåll.
Dessa tre skillnader är tydliga exempel på typ 2, förtecken. Vad gäller första skillnaden går
takt 9 i VSS fortfarande jämt ut, till skillnad från de två sista. Ingen av de tre medför någon
kvalitativ skillnad även om kvantiteten är större än i de flesta ballader.
VSS 063:
1

7

2

8

9

3

10

4

11

12

5

6

13

SMB 159 A:
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VSS 065 Håkan Hök
Ifrån S. Småland.
Det finns tolv verser i nummerordning. Det finns en melodi, vilken är identisk med SMB 241
B. Första versen är skriven av G. Stephens och de resterande 11 av G .O. Hyltén-Cavallius. I
texten heter mannen Lars Hök. I TSB:s register finns en liknande titel, nämligen Håkan Hök.
Denna har i TSB nummer F 33, ”den huslige bondemand”. Där hänvisas till SMB 241 och där
har balladen fått namnet ”Håkan Hök”. Underform B är den som passar bäst, där finns endast
små avvikelser i texten.
Handlingen lyder: En bonde väcks i gryningen av sin hustru, som säger till honom att börja
arbeta. Han tvingas göra allt hushållsarbete och arbete på gården. Hon stiger upp sent på
morgonen och gör inget arbete alls. Dessutom skäller hon på sin make.44
I VSS 065 slutar balladen med att hustrun och mannen slåss, ända tills hustrun ger sig och
kallar mannen för Herre.
Den här balladen utmärker sig en aning. Det finns en högkvalitativ skillnad. Betydelsen av
texten blir helt den motsatta när man skiftar mellan de båda versionerna. Det är alltså i sista
versen som ett ord i omkvädet byts ut till i det närmaste ett motsatsord.
Vers 12 (omkväde): piska vill jag bonden – för prisa vill jag bonden.
Här följer hela versen.

44

VSS 065, vers 12:

SMB 241 B, vers 12:

Så sloges de i dagar två,
Den tredje med till
qvällen.
Så slogs de till hustrun
Kalla sin man herre.
- Hej, hej, tro du mig,
piska vill jag bonden.

Så slogos de i dagar två
Den tredje ned till qvällen
Så slogos de till hustrun
Kalla’ sin man herre.
- Hej, hej, tro du mig,
för prisa vill jag bonden.
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Utvärdering, sammanfattning och diskussion
Som vi skrev inledningsvis, var vårt syfte att undersöka de frågeteckenförsedda balladerna i
Magnus Gustafssons databas. Vi har i vår uppsats undersökt 22 av dessa.
Till vår hjälp har vi haft en metod som vi har utvecklat ur vårt material. Det är ett
analysverktyg för vår jämförelse. Den har hjälpt oss att på ett metodiskt och strukturerat sätt
bedöma de skillnader vi har uppmärksammat på ett kvalitativt och kvantitativt plan. När det
gäller den textliga delen av materialet, innefattar metoden några nyckelbegrepp,
stavningsvariation, grammatik och innehåll. Dessa tre jämförelsepunkter har vi sedan, i text,
placerat i en tvådelad jämförelsefigur, bestående av två axlar, kvalitet och kvantitet.
Melodimässigt har vi delat in skillnaderna i tre huvudkategorier, notering, enskilda toner och
fraser. Dessa kategorier har, i likhet med textjämförelsen, värderats kvalitativt och
kvantitativt. Vi anser att den här metoden har hjälpt oss att, på ett effektivt och strukturerat
sätt, utreda och klassificera de skillnader vi har uppmärksammat. Dimensionen kvalitet kontra
kvantitet, har givit uppsatsen ytterligare ett djup och hjälpt oss att bättre kunna värdera vårt
resultat.
Vi skulle ha kunnat göra en annorlunda jämförelsefigur, en figur där ett diagram innehöll en
utgångspunkt i form av ett original. Denna utgångspunkt skulle i så fall kunna stå för SMB:s
versioner. Sedan skulle man ha värderat skillnaderna utifrån huruvida VSS-versionen
innehåller mer eller mindre information än den i SMB. Detta är dock inte den metod vi valt att
använda oss av, bland annat på grund av att den utgår ifrån idén att det skulle finnas ett
original, vilket är ett problematiskt antagande.
Vi har under vårt arbete hittat en del unika text- och melodidelar. Det kan vara hela takter som
inte finns med i SMB, men däremot i VSS. Ett sådant exempel är VSS 009 ”Bonddrängen och
jungfrun”, där första strofraden i vers 6 saknas i SMB men inte i VSS, vilket alltså är unikt.
Versionen i VSS är mer omfattande än tidigare kända versioner. Det här styrker att VSS är ett
nytt material som inte har tagits med i arbetet med SMB. Däremot kan vi inte veta om det är
Stephens och Hyltén-Cavallius traditionsbärare som har memorerat balladen bättre än andra
traditionsbärare, om han/hon har fyllt i det textlösa partiet själv, eller om det är Stephens och
Hyltén-Cavallius som har gjort det här tillägget.
I VSS 015 ”Kerstin Stalldräng” ser vi en ballad med en melodisk och textlig utfyllnad.
Strofen är förlängd med en extra rad, både i text och i melodi.
I VSS 026 ”Rosilias sorg” har vi identifierat två skillnader som tillför något till balladen. Den
första och mest uppenbara är att drottningen har fått ett namn; Ingrid. Den andra är dock lite
mer problematisk. Den rör melodin i det fjärde och sista systemet där första och sista tonen
inte är desamma och därmed utgör en skillnad i tonalitet.
Som nämnts i huvudundersökningen, finns inte andra delen av tredje systemet i VSS 028
”Rosilias sorg” med i SMB. Istället motsvaras andra halvan av SMB:s tredje system av fjärde
systemet i VSS.
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4

VSS

SMB
I stycket ”Melodianmärkning” i SMB, står det dock att det i mitten av system tre fanns
ytterligare melodimaterial som inte har tagits med och att det saknade textunderlägg. Den
borttagna melodin lyder d c c c a f med reservation för tonen a som kan vara ändrad från h
eftersom originalet är otydligt.45 I VSS är den tonen ett b (det vill säga h). Varför man har valt
att utesluta det här melodifragmentet anges inte. Det skulle kunna vara för att det inte finns
något textunderlägg, vilket orsakar att det finns mer melodi- än textmaterial. I VSS finns det
textunderlägg till den sista noten i frasen där det står ”går”. Detta kan vara en felskrivning
men även ett tecken på att textfrasen ”du alltid sorgsen går” upprepas då den passar in
melodiskt. I texten finns dock inte den här skillnaden, där är VSS och SMB av samma längd.
Det skulle kunna tyda på att det finns två alternativa melodier till textfrasen ”du alltid sorgsen
går”. Detta styrks av att frasen inte upprepas i texten i VSS. Om man väljer den första
melodin i VSS sjunger man hela system 3 och hoppar därefter direkt till system 5. Om man
istället väljer att använda den andra melodin (den som även återges i SMB) går man direkt till
takt 4 efter att ha sjungit ”Hvad är det som vållar” i takt 3 och sedan vidare till takt 5. Det som
talar för denna teori är att textfrasen ”du alltid sorgsen går” upprepas under melodin men inte
i textutskriften. Den här teorin får visst stöd av Ulrika Gunnarsson, arkivarie vid Svenskt
Visarkiv, som ansåg att båda melodierna skulle kunna passa till textraden46.
Däremot var Margareta Jersild, före detta balladforskare vid Svenskt Visarkiv mer tveksam
till denna teori. Hon har under sin forskning inte sett något liknande i Stephens och HylténCavallius övriga material. Hon misstänker istället att de dubbla melodierna kan vara en
konsekvens av insamlarens svårigheter att nedteckna melodin.47
Både Gunnarsson och Jersild säger dock att melodin till textraden kan ha varit olika beroende
på vem som sjöng, vilken vers man sjöng eller om sångaren sjöng balladen likadant varje
gång eller inte.48
VSS 034 jämförde vi med tre underformer ur SMB: 160 Ia, 160 Ib och 160 J. I hjälptexten till
dessa tre står det: ”En renskrift av en del av texten, gjord av George Stephens och utgörande
huvuddelen av en kompilation av flera texter, finns i KB Vs 3:4 nr 199 A.”49 Vi misstänkte att
vår version i VSS kunde vara en kopia av just den kompilation gjord av George Stephens som

45

Jonsson, Jersild, Jansson (1990) s. 259-260.
Gunnarsson, Ulrika den 8 februari 2006
47
Jersild, Margareta den 1 februari 2006
48
Gunnarsson, Ulrika den 8 februari 2006 och Jersild, Margareta den 1 februari 2006
49
Jonsson, Jersild, Jansson (1996) s. 230-232.
46
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nämns i SMB. Därför tog vi kontakt med Ulrika Gunnarsson, arkivarie på Svenskt Visarkiv.
Med hennes hjälp kunde vi sedan konstatera att så var fallet.50
VSS 035 ”Harens klagan” har vi inte funnit i TSB. Som framkom under balladsymposiet i
november 2005, beror det på att den inte räknas som en ballad utan som en efterklangsvisa,
bland annat på grund av att den inte är skriven objektivt i tredje person utan subjektivt i första.
Det finns dock gott om exempel på ballader i SMB som är subjektivt berättade i första person,
bland annat SMB 220 B (Den giftaslystna), SMB 227 B (Skära strå) och SMB 230 Aa (Kom
till mig på lördag kväll). Rent strofiskt är balladen uppbyggd likadant som en ”riktig” ballad
och vi anser att den idag ska räknas som en sådan.
Den ansågs antagligen vara alltför oseriös för att under 1800-talet platsa bland övriga ballader
och har säkerligen därför sorterats bort och fallit i glömska. Det är troligtvis orsaken till att
Jonsson inte funnit den under arbetet med sitt verk ”Svensk Balladtradition”.
VSS 051 ”Oste-knoppen” är ytterligare en ballad som vi inte har funnit i vare sig TSB eller
SMB. Trots att det på originalet i VSS står att den är hämtad ur handskrifterna till ”Svenska
Fornsånger I” återfinns den inte där och inte heller i något av de båda andra banden. Som
tidigare nämnts beror detta antagligen på att den, precis som i fallet ovan, har ansetts vara
alltför oseriös. Även den här verkar ha fallit i glömska och endast funnits bevarad i den här
icke kända samlingen. Tyvärr innehåller ingen av dessa båda okända ballader några melodier
och därför kan vi inte veta något om deras tonalitet eller tonomfång.
I VSS 065 ”Håkan Hök” är det omkvädena till sista versen som divergerar i de båda
versionerna. I VSS lyder andra halvan av omkvädet ”piska vill jag bonden” medan det i SMB
lyder ”För prisa vill jag bonden”, vilket medför en markant skillnad vad gäller textinnehåll.
Balladen handlar om en man, Håkan eller Lars Hök, som har tagit en särdeles lat och elak
hustru. Han får sköta gårdens alla sysslor och får bannor om något av det han gör inte behagar
hustrun. Han tröttnar dock till slut och ett slagsmål som varar till kvällen den tredje dagen
utbryter. Till slut ger sig hustrun och kallar sin man för ”herre”. Därefter kommer det som
skiljer de båda versionerna åt. I VSS kan man tolka det som att hon är bitter på sin man men
har accepterat att hon, om än motvilligt, måste ge upp makten över honom. Å andra sidan kan
man tolka texten i SMB som att mannen till slut har lyckats kuva hustrun och att hon
behandlar honom med respekt och vördnad.

Felkategorisering
VSS 061 Storebror och lillebror, finns inte bara som SMB 207 B utan även i SMB 77 L, det
vill säga under en annan huvudform, nämligen Kämpen Grimborg. De bådas handling är
densamma och det förefaller som om de båda underformerna borde stå under samma
huvudform, men det gör de alltså inte.
Vi undersökte de båda huvudformerna ytterligare och fann att SMB 207 Ga och SMB 77 Sa
är identiska. Det verkar för oss konstigt, att en ballad kan hamna på två ställen i SMB.
50

Gunnarsson, Ulrika den 12 januari 2006
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Gemensamt för de flesta underformer till huvudformen ”Kämpen Grimborg”, är att de
antingen handlar om en kämpe vid namn Grimborg (eller liknande/annat namn) alternativt har
namnet Grimborg (eller liknande/annat namn) i titeln. Detta gäller alla utom underform L och
V. I de fallen handlar det om två bröder.
Det är rationellt att i det här fallet misstänka att det har blivit ett fel i SMB. Det verkar inte
fördelaktigt att en och samma underform ska finnas med på flera ställen i förteckningen av
svenska ballader. Rimligen borde man givit balladerna en bestämd plats i SMB. Detta
bekräftas av balladforskaren Sven-Bertil Jansson, medförfattare till SMB och deltagare vid
balladsymposiet i Växjö i november 2005. Han skriver, i ett mejl, att han efter vår upptäckt,
kan konstatera att det ”blivit ett par dubbeltryckningar”51 och att det ”knappast var vår
mening”.52 Däremot tycker han att dubbeltryckningen, i just det här fallet, kan vara motiverad
eftersom de båda huvudformerna är så lika varandra, men att det naturligtvis bör finnas en
kommentar om det.
Som vi ser det, är den huvudsakliga skillnaden att i ”Kämpen Grimborg”, ligger fokus på just
Grimborg och hur han slåss mot kungens män. I ”Den stridbara jungfrun” ligger fokus mer på
den yngre broderns mod, och på jungfrun som är värd all möda.

Förslag till vidare forskning
Som vi skrev inledningsvis valde vi att inte beröra dialektdimensionen när det gäller
stavningsvariationer. Vi har inte heller spekulerat kring melodinedteckningarnas likhet med
fältuppteckningar. Det framkom i en diskussion under balladsymposiet i Växjö i november
2005, att vissa av melodinedteckningarna i VSS är av mer primär art (det vill säga mer lika
fältuppteckningar) än de i SMB. Texternas ålderdomlighet är ett svårt ämne att greppa. Under
insamlingen av folkloristiskt material under 1800-talet fanns en tendens att manipulera
texterna för att få en mer ålderdomlig karaktär.53 Dessa tre aspekter har vi inte behandlat i vår
uppsats men de är intressanta spår för vidare forskning.

51

Jansson, Sven-Bertil den 21 december 2005
Ibid.
53
Magnus Gustafsson, Växjö Universitet den 11 januari 2006.
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Bilaga 1
Figur för utläsning av materialet i bilaga 2.

VSS-nummer Titel enligt SMB
Bokstav / Titel enligt VSS / Proveniens / övriga anmärkningar i VSS
Skillnader i text
Mot SMB-nr underform:
Vers i VSS: Formulering i (utdrag ur) VSS – Formulering i (utdrag ur) SMB. Om inte annat
anges är versnumret i SMB detsamma som i VSS.
Verser ur VSS som inte omnämns här saknar motsvarigheter i SMB.
Skillnader i melodi
Mot SMB-nr underform:
Takt-nr i VSS: Notexempel i (utdrag ur) VSS – Notexempel i (utdrag ur) SMB. Om inte annat
anges är taktnumret i SMB detsamma som i
VSS.
Det här stycket finns endast med om det i VSS finns en bifogad melodi som på något sätt
avviker från SMB. Takter som överensstämmer med SMB tas inte upp.
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Bilaga 2
Nr. 001 Bonddrängen och jungfrun
Ifrån Småland
Skillnader i text
Mot SMB 233 D:
Vers 1, 6 - 10, 13, 15, 17 - 18, 20, 22 - 23: och – å.
Vers 2 - 3: lofvar – låfvar.
Vers 3: guldspänne – guldspenne.
Vers 3, 9, 21: god – go.
Vers 4 - 5, 12: torparen – torparn.
Vers 4: lydde – lyddes.
Vers 4: til – till.
Vers 5: opp – op.
Vers 8 - 9: låfte – lofte.
Vers 9: guldspänne – gulspänne.
Vers 12: guldstol – gulldstol.
Vers 14: Identisk med vers 14.
Vers 15: kysste – kyste.
Vers 16: herregårds-lo – härragårdslo.
Vers 17: riddare-lag – riddarelag.
Vers 18: någon – nån.
Vers 18: riddare-skru’ – riddare skru.
Vers 18: Torpare-lu’ – Torpare Lu.
Vers 19: Identisk med vers 19.
Vers 20 - 21: skor – sko.
Vers 22: ett – et.
Vers 23: hö – höö.
Vers 23: vagge halm – vaggehalm.
Vers 23 (omkväde): edela – ädela.

Nr. 003 Tiggargubbens brud
From Småland
Skillnader i text
Mot SMB 236 F:
Vers 1: Der – det.
Vers 1: upp – up.
Vers 2, 5-25: och – å.
Vers 3: Identisk med vers 3.
Vers 4: de kläderna – kläderne.
Vers 5: står – sto.
Vers 5: sitt – sit.
Vers 6: både – båd.
Vers 8: jungfru – jungfrun.
Vers 9: fem hundra – 5. hundra.
Vers 10-12: tolf – 12.
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Vers 10 och 19: bädda – bäddar.
Vers 11: att – at.
Vers 13: vill – ville.
Vers 14: två och tre – 2 å 3.
Vers 14: fingo – finge.
Vers 15: lofvat – låfvat.
Vers 16: skjorta – sjorta.
Vers 18: uller hår – ullahår.
Vers 19: ock – å.
Vers 21: 12 – tolf.
Vers 21: duka – dukar.
Vers 22: og – eller.
Vers 25: och en – den.
Vers 25: kysst – kyst.
Vers 26: tvi – vers 27: tvy.
Vers 26: kysst – vers 27: kyst.
Vers 27-28: och – vers 28-29: å.
Vers 28: mjålk – vers 29: mjölk.

Nr. 009 Bonddrängen och jungfrun
Ifrån Småland
Skillnader i text
Mot SMB 233 E:
Vers 1: lofva hvarannan – lofvade hvarandra.
Vers 2: Riddaren – Och riddaren.
Vers 2: Och dem – dem.
Vers 3: att han skulle få följa – för han skulle följa.
Vers 4: Der stod en torpare och lyddes deruppå – så stod der en torpare och lyddes uppå.
Vers 4: Och förr hann han fram än den – och förr kom han fram den torparen som sprang än.
Vers 5: Torparen – och torparen.
Vers 5: op – opp.
Vers 6: Med ingen hafver jag stämma lagt – [---].
Vers 6: Och ingen släpper jag in om nat – och inte så släpper jag in någon i qväll.
Vers 7: Lofvade hon ej när jag gaf – Lofte hon inte när jag gaf na.
Vers 7: följa henne – följa med henne.
Vers 8: Jungfrun – Och jungfrun.
Vers 8: Både – Båd.
Vers 8: Drog – Tog.
Vers 9: Ned – Straxt.
Vers 10: Til – Till.
Vers 10: Sad’ han, jag måste bort – sa’han nu är så dags att jag får gå.
Vers 11: en torpare-luf – ett torpare barn.
Vers 11: Du komme aldrig – skulle du ej komma.
Vers 12: knifven allt efter – knifven efter.
Vers 12: sprang – klang.
Vers 13: Identisk med vers 13.
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Vers 14: Och väl – väl.
Vers 14: et – ett.

Nr. 012 Liten Båtsman
B / Ifrån Småland
Skillnader i text
Mot SMB 181 K:
Vers 1: rider sig – gångar sig.
Vers 2: guld-tärning – guldtärning.
Vers 2: guld – gull.
Vers 2: opp – upp.
Vers 3: vore – voro.
Vers 6: tafvel-bord – tafvelbord.
Vers 17: Hon kammar opp – och kammar upp.
Vers 17: deruppå – der uppå.
Omkväde 2: För liten skön jungfrun fallt ungersvennen i hågen – Det fallt honom i laga, för
liten skön jungfru fallt den ungersvennen uti hågen.

Nr. 013 Liten Båtsman
C / Från Småland
Skillnader i text
Mot SMB 181 J:
Vers: ungerpilt – gångepilt.
Skillnader i melodi
Mot SMB 181 J:
Takt 2: I nr. 013 är första tonen ett E, medan det är ett D i SMB 181 J.
Nr. 013
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

SMB 181 J:
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Nr. 015 Kerstin Stalldräng
C / Från Småland
Skillnader i text
Mot SMB 178 I:
Versdel 1: Skräddare-gård – Skräddaregård.
Omkväde 1-2: sa – sär.
Versdel 2: Der låter hon rundtkring, Der låter hon rundtkring skära sitt hår – der låter hon
rundtkringskära sitt hår.
Skillnader i melodi
Mot SMB 178 I:
Takt 1: Det saknas en åttondel (ett D) i SMB 178 I.
Takt 3: Den här takten saknas helt i SMB.
Nr. 015:
1

2

3

4

5

SMB 178 I:
1

2

3

4
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Nr. 018 Dankungen och guldsmedens dotter
B / Från Småland / DgF 245 (omkv. i u DgF 126 FG
Skillnader i text
Mot SMB 187 E:
Vers 1, 7, 21: Dana-kungen – Danne kungen.
Vers 1: Gästgifvar-gård – Gästgivarn[s] går.
Vers 1: ute – uti.
Vers 1: Gästgifvaren – gästgivaren.
Vers 3: hvar – varie.
Vers 3: fostermoders – foster moders.
Vers 4: sof – Sofv.
Vers 4: hennes – hännes.
Vers 7: både mjöd – båd miö.
Vers 7: drick – dricka.
Vers 7, 21: lilla – lella.
Vers 7: vill – vell.
Vers 9: Riddare-dans – Reddaredans.
Vers 9: men – män.
Vers 9: godt – gott.
Vers 21: det – dät.

Nr. 023 Brud i vånda
B / Från Småland / DgF 277
Skillnader i text
Mot SMB 106 I:
Vers 1: sör – söder.
Vers 1: bär – bar.
Vers 2: Hvitan – högan.
Vers 3: är – var.
Vers 15: Identisk med vers 15.
Vers 19-22: Identiska med 19-22.
Vers 25: jag säga – jag dig säga.
Vers 26: Identisk med vers 26.
Vers 27: allt för – alltför.
Skillnader i melodi
Mot SMB 106 I:
I SMB 106 I saknas det taktstreck, det finns däremot i nr. 023. Men även utöver det, finns det
skillnader.
Takt 1: I den här takten saknas det ett G.
Takt 4: Här är det ett H i nr. 023, medan det är ett C i SMB 106 I, takt 2.
Takt 7: Diss, D, C i Stephensmaterialet och D, D, Ciss i SMB.
Takt 8: C i nr. 023, och D i SMB 106 I.
Takt 9: H i nr. 023, D i SMB 106 I.
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6

7

8

9

10

11

12

SMB 106 I:
1

2

3

4

Nr. 024 Brud i vånda
A / Herr Peder och liten Kerstin / ifrån Småland / DgF 277
Skillnader i text
Mot SMB 106 H:
Vers 1: söder – öster.
Vers 1, 2, 5, 7, 10, 12, : Kerstin – Kärstin.
Vers 2: Peder – Pedar.
Vers 2: sju-mila – sju mila.
Vers 3: betsel – betslet.
Vers 3: är till – med.
Vers 4: Inte fattas mig betsel eller sadel är till tvång – Inte fattas det mig betsel eller Sadel
med tvång.
Vers 5, 6: hvila – vila.
Vers 6, 10, 12, 15, 16, 24, 26: och – å.
Vers 6: inte – intet.
Vers 6: vore – voro.
Vers 6: godt – gott.
Vers 8: galante – galanta.
Vers 8: strumpe-band – strumpeband.
Vers 8: barna-lister - barnalister.
Vers 9: skjortorna – sjortorna.
Vers 9: gjorde – gorde.
Vers 9: barna-blyor – barnablyor.
Vers 10, 12: aldrakärastan – aldra kärasten.
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Vers 10: hvem – vem.
Vers 10, 12: små-barnen – småbarnen.
Vers 11: konunga-sonen – konungasonen.
Vers 12: hvad – var.
Vers 13: hafver – haver.
Vers 13: väl upp – vel up.
Vers 14: silke-duk – silkeduk.
Vers 14: blifva – bli.
Vers 16: hvarföre – varför.
Vers 17: Identisk med vers 17.
Vers 18: in å bruda-hus – å brudahuset inn.
Vers 19: bruda-bord – brudabord.
Vers 19: sig sjelf deremot – Sig sjelf derimot.
Vers 20: De dansade med bruden en dans eller två, det rördes ej den fjäder på golvet lå – De
ledde unga bruden ått dansesalen inn, Hon dansade en dans hon dansade två, det rörde sig den
fjeder på gålfvet lå.
Vers 21: upp – up.
Vers 22: bruda-stol – brudastol.
Vers 22: åf – å.
Vers 23: bruda-säng – brudaseng.
Vers 24: in – inn.
Vers 25: allt – alt.
Vers 26, 28, 30: drottningen – dronningen.
Vers 26: skarlakanet – sparlakanet.
Vers 26: hvarför – varför.
Vers 26: dej – deji.
Vers 27: svärd – sverd.
Vers 28: hit – hitt.
Vers 29: hällde – hälde.
Vers 30: hemten – hemter.
Vers 31: Drottningen tog glaset och gaf den unga brud, Herr Peder tog det åter och slog det i
en vrå – Drottningen tog glaset och gaf den unga bru[d], Herr peder tog det åter och slog det i
en vrå, Så glaset for i stycken både stora och Små.
Vers 32: Identisk med vers 32.
Vers 33 (omkväde 2): ber – bär.
Vers 1-5 (omkväde 2): För sin fru bär han löndeliga sorgen – För sin fru var löndeliga Sörgen.

Nr. 026 Rosilias sorg
C / Från Småland.
Skillnader i text
Mot SMB 92 C:
Vers 6: hvilken – vers 13: hvilket.
Vers 6, 7: konung – vers 13, 14: kong.
Mot SMB 92 E:
Vers 1: Drottning Ingrid – Drottningen.
Vers 3: guld-band – gullband.
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Vers 9: Kung – vers 11: Kong.
Vers 10: Ole – vers 13: Ola.
Omkväde 2: konungasonen – kongasonen.
Skillnader i melodi
Mot SMB 92 E:
Takt 4: Ett E i nr. 026, och ett F i SMB 92 E, takt 4.
Takt 4: Sista tonen i låten är ett E i nr. 026, och ett F i SMB 92 E.

Nr. 026:
1

2

3

4

SMB 92 E:
1

2

3

4

Nr. 028 Rosilias sorg
A / Kung Ola och Inga lilla / från Småland
Skillnader i text
Mot SMB 92 C:
Vers 1: Inga lilla gångar sig ut och in, och alltid så fäller hon tårar på kind – Inga lilla gångar
sig ut och [in], och alltid så f[äller hon tårar på kind].
Vers 2: Och hör du stolts Inga lilla hvad jag säga må, Hvad är det som vållar du alltid sorgsen
går – Moderen frågar stolts Inga lilla så, säg mig hvarför du alltid sorgsen går.
Vers 3: röja – säga.
Vers 4: Identisk med vers 4.
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Vers 7: Och hör du liten Inga, hvad jag vill säga dig, och hvad fick du för äran din – [Och hör
du liten Inga hvad] jag vill säga dig, [och hvad fick du för äran din].
Vers 8: silfver-spända skor – silfverspända skor.
Vers 10: Och han gaf mig – Han gaf mej.
Vers 10: guld – gull.
Vers 10: sörgefull – sorgefull.
Vers 11: modiga – modiger.
Vers 13: kung – kong.
Vers 15-17: gull-harpa – vers 16-18: Gullharpa.
Vers 18: Identisk med vers 19.
Omkväde 1: under tiden – [under tiden].
Omkväde 2: konunga-sonen den unge – konungasonen den ungaMot SMB 92 E:
Vers 19: Kungen – vers 13: Kong Ola.
Vers 19: sten-stugan – vers 13: stenstugan sin.
Vers 19: kommen – vers 13: komman.
Vers 23: Och konungen tog Inga lilla uppå sitt knä, Och tog gullringar och fäste henne med –
vers 17: Kong Ola tager Roselin lilla uti sitt knä, tog så de gullringar och fäste henne med.
Omkväde 1: under tiden – Uti löndom.
Omkväde 2: för lekt hade hon med konunga-sonen den unge – för lekt hade hon allt med
kongasonen den unga.
Skillnader i melodi
Mot SMB 92 C:
Takt 3: Andra delen av den här takten finns inte med i SMB.
Nr. 028 Rosilias sorg:
1

2

3

3a

4

SMB 92 C:
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1

2

3

5

4

6

Nr. 030 Frillans hämnd
D / från en annan småländsk uppteckning.
Skillnader i text
Mot SMB 120 G:
Vers 1: Ungersven – Unger-sven.
Vers 1, 2: Och – Å.
Vers 6: han bleker – han så bleker.
Vers 8: Hvart – Varut.
Vers 12: guld-kronan – guldkronan.
Omkväde 1: bor(d)e – Bore.
Omkväde 2: väl – vel.

Nr. 032 Frillans hämnd
B / Ur en uppteckning från Småland.
Skillnader i text
Mot SMB 120 E:
Vers: Å Olle – Herr Olle.
Omkväde: Tills i kommer Herr Olle hem – Tills i afton kommer Herr Olle hem.
Skillnader i melodi
Mot SMB 120 E:
I SMB 120 E finns det en takt som inte finns med i nr. 032. Det är takt 13 i SMB.54
Takt 4: Korsförtecknet i den här takten bör nog tolkas som ett återställningstecken.

54

Till skillnad från många andra fall, är båda versionerna kompletta, det vill säga text och musik passar ihop.
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Nr. 032:
1

5

6

14

15

7

8

9

10

2

3

11

12

4

13

SMB 120 E:

Nr. 034 Konung Valdemar och hans syster
A / Liten Kerstin / ifrån Småland.
Skillnader i text
Mot SMB 160 Ia:
Vers 4: Identisk med vers 3.
Vers 11: Identisk med vers 10.
Vers 14: Identisk med vers 13.
Vers 16: Identisk med vers 15.
Vers 18: Identisk med vers 17.
Vers 20: Identisk med vers 19.
Vers 21: Identisk med vers 20.
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Vers 22: kära – vers 21: kär.
Vers 23: Inte – vers 22: intet.
Vers 25: Identisk med vers 24.
Vers 28: samm – sam.
Vers 29: Identisk med vers 29.
Vers 30: Herre – Herra.
Vers 32: visa – wisa.
Vers 35: gull-sno – gullsno.
Vers 39: Identisk med vers 39.
Vers 40: prest – präst.
Vers 41: slag – slaget.
Vers 41: mig – nu.
Vers 41: barn-fader – barnafadren.
Vers 42: Identisk med vers 42.
Vers 43: Identisk med vers 43.
Vers 44: Der – Det.
Vers 44: virkat – wirkat.
Vers 45: Och der – Der.
Mot SMB 160 Ib:
Vers 4: bliven – bleven.
Vers 11: Identisk med vers 8.
Vers 14: Hur skall jag följa med er hem i qväll – vers 10: Huru skall jag följa mer Er hem i
qväll.
Vers 14: mina drängar de hvila på uppbäddad säng – vers 10: fålarne dansar i rosende äng och
drängarne hvila på uppbäddad säng
Vers 16: Liten Kerstin upp af sängen klef, – vers 12: --- upp af sängen klef.
Vers 16: en liten blomkind efter henne blef – vers 12: --- blom kind efter henne blef.
Vers 18: Identisk med vers 14.
Vers 20: När hon hade ridit – vers 16: Liten Kerstin hon rider.
Vers 20: så blodet ner i skorna stod – vers 16: så röda blodet i skorna stod.
Vers 21: torkar – vers 17: torkade.
Vers 22: Hör du kära – vers 18: Hör du min kära.
Vers 22: inte – intet.
Vers 22: skall jag nog löna dig – så lönar jag dig.
Vers 23: Inte – vers 19: intet.
Vers 25: Liten Kerstin är så vacker som hon varit förr – vers 21: Liten Kerstin [---] vacker --förr.
Vers 28: Liten Kerstin ut på golfvet samm – vers 25: Liten --- sam.
Vers 28: Det visste ingen annat än att solen upprann – vers 25: --- solen upprann.
Vers 29: Småsvenner – vers 22: små-svenner.
Vers 29: I – Ni.
Vers 29: läggen – och lägg.
Vers 30: Jag beder min konung och herre om nåd – vers 27: --- nåd.
Vers 30: att liten Kerstin får sjunga en visa för mig – vers 27: [---] sjunga en visa för mig.
Vers 32: flicka – vers 29: flickan.
Vers 35: jag – vers 32: ja.
Vers 35: mod – vid mo’.
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Vers 40: prest – vers 34: präst.
Vers 41: Det tredje slag han slog dernäst – vers 35: --- tredje --- näst.
Vers 41: Vill du mig säga hvem barn-fader äst – vers 35: Vill du säga hvem barn-fadern äst.
Vers 45: Och der – vers 36: Der.
Mot SMB 160 J:
Vers 1: Konung och Drottning de talades vid – Konungen och Dronningen de talades vid.
Vers 1: Säg skole vi föra bröllopp i år – om vi ej ska’ göra bröllopp i år.
Vers 14: Mina drängar de hvila på uppbäddad säng – vers 5: Drängarna hvila på oppbäddad
säng.
Vers 16: Liten Kerstin upp af sängen klef – vers 6: Liten Kerstin upp på golfvet stod.
Vers 16: En liten blomkind efter henne blef – vers 6: liten blomkind lemnad’ hon i sängen
qvar.
Vers 18: sin – vers 15: opp.
Vers 18: Så – vers 15: och.
Vers 18: från – vers 15: ur.
Vers 25: hela sitt hof – vers 11: Hof svenner fem.
Vers 26: Det – vers 10: Der.
Vers 35: Väl skall jag byta men jag är icke mod – vers 13: Jag har väl intet guldbälte på mig.
Vers 35: Ty jag – vers 13: Jag.
Vers 39: Identisk med vers 17.
Vers 40: han slog dernäst – vers 18: han henne slog.
Vers 40: Ni kära min fader ni hemta mig prest – vers 18: hon bad honom skona sitt unga lif.
Vers 41: Vill du mig säga hvem barn-fader äst – vers 19: Ja! om du ville säga hvem
barnfadren är.
Vers 42: Gerna jag det vill och gerna jag det skall – vers 19: Gerna jag det ville och gerna jag
det skall.55
Vers 43: uppå – vers 21: på.
Vers 43 och vers 44: motsvaras av vers 2156.
Vers 45: Och der blef buller och der blef bång – vers 22: Se’n blef det glädje och inte sorg.
Vers 45: Och Bröllopp och Barnsöl på en gång – vers 22: Och bröllopp och barns-öl allt uppå
en gång.
Skillnader i melodi
Mot SMB 160 J:
Takt 2: C, H i nr. 034, och i SMB 160 J är det D, D, takt 2.

Nr. 034

1

2

55
56

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

SMB 160 J vers 19, är en sammandragning av vers 41 och vers 42 i Stephensmaterialet.
SMB 160 J vers 21, är en sammandragning av vers 43 och vers 44 i Stephensmaterialet.
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SMB 160 J:

Nr. 040 Hustrudråpet
B / Herr Olof och Silfver-Lilla / från Småland
Skillnader i text:
Mot SMB 157 A:
Vers 1-4: guld-tärning – guldtärning.
Vers 5-6: Identiska med vers 5-6.
Vers 7: Förgyllde – förgyllda.
Vers 7, 14: ihel – ihjäl.
Vers 8-13: Identiska med vers 8-13.
Vers 15: Identisk med vers 15.
Omkväde 1: Identiskt.
Omkväde 2: Identiskt.
Skillnader i melodi:
Mot SMB 157 A:
Takt 12: Här finns bara en ytterst liten skillnad, tonen C är en fjärdedel i nr. 040, medan det är
en åttondel i SMB 157 A. Detta innebär att takten inte går jämnt ut i nr. 040.
040 Hustrudråpet:
1
10

2
11

3
12

4
13

14

5

6

7

8

9

15
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SMB 157 A:

Nr. 061 Den stridbara jungfrun
Storebror och lillebror / från Småland.
Skillnader i text
Mot SMB 207 B:
Vers 1: Bror han talte – broder talte.
Vers 2: Identisk med vers 2.
Vers 3: Och kära – och käre.
Vers 4-6: Identisk med vers 4-6.
Vers 7: Lilla – lille.
Vers 8-18: Identiska med vers 8-18.
Omkväde: Identiskt.
Mot SMB 77 L:
Vers 1: talte – talade.
Vers 1: ej lust – inte lust till.
Vers 2: Jag vet en mö både vän och if – vers 3: Jo jag vet e mö, både väner och hvif.
Vers 2: Men om du henne friar – vers 3: Om du till henne friar.
Vers 3: Och kära min broder du – Vers 4: Kära store bror.
Vers 4: De redo då i dagar, de redo väl i två – Vers 5: Så redo de i dagar, så redo de i två.
Vers 4: Förinnan de hunno den jungfruns gård – Vers 5: Förän de kommo till den jungfruens
gård.
Vers 5: De redo i dagar de redo i tre – vers 6: Sen redo de i dagar, de redo väl i tre.
Vers 5: Icke så fingo de den jungfrun se – vers 6: Förän de fingo, den jungfruen se.
Vers 6: De redo i dagar, ja ända till sju – vers 7: Sen redo de i dagar, de redo väl i fem.
Vers 6: Och icke hade de sett den jungfrun ännu – Vers 7: Intet hade de fått se, den jungfruen
än.
Vers 7: Och store bror han sade till lilla broder så – Vers 8: Store bror han svänger om, sin
gångare grå.
Vers 7: Mig lyster nu att rida – vers 8: nu vill jag genast rida.
Vers 9: ja mycket – och mycke.
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Vers 9: men – och.
Vers 14: fönsteret såg – vers 11: fenstret då såg.
Vers 14-15: galen gut – vers 11-12: galengutt.
Vers 15: tycker – vers 12: tyckes.
Vers 15: bästa friare som jungfrun lyster få – vers 12: bäste friarn som jungfrun lustar få.
Vers 16: Friare som jag kan lysta få – vers 13: friarn som har lust att få.
Omkväde: Hvem – Ja hvem.
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Skillnader i melodi
Mot SMB 207 B:
Takt 4: tredje noten från slutet.
Nr. 061:
1

2

3

4

5

SMB 207 B:
1
2
3
4

Nr. 062 Herr Grönborg
C / Från Småland / Jfr. Arw. I, 148.
Skillnader i text
Mot SMB 78 B:
Vers 1, 7 och 9: Identiska med 1, 7 och 9.

Nr. 063 Rikelund och Vendeli
Lady Vendeli and child Rikelund / a fragment from Småland.
Skillnader i text
Mot SMB 159 A:
Vers 1-2: Identiska med vers 1-2.
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Skillnader i melodi
Mot SMB 159 A:
Takt 9: Här finns ingen punktering, det gör det dock i SMB 159 A.
Takt 12: Här finns en åttondel för mycket.
Takt 13: Här finns också en åttondel för mycket.
Nr. 063:
1

7

2

8

9

3

10

4

11

5

12

6

13

SMB 159 A:

Nr. 065 Håkan Hök
Ifrån S. Småland.
Skillnader i text
Mot SMB 241 B:
Vers 12: sloges – slogos
Vers 13: med – ned
Vers 12 (omkväde): piska vill jag bonden – för prisa vill jag bonden.
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Bilaga 3
Renskrift av VSS 035 ”Harens klagan”
1. Bondens ko hon äter grönt gräs
- Hvad hafver jag gjort menniskan?
Man jag får skala barken af trä
- Så jagar de mig om vinteren.
2. Bondens häst hon äter gott hö
- Hvad hafver...
Men jag får gå ute och vaska i snö
- Så jagar...
3. Så kommer skytten och laskandes
Så skjuter han mig mitt hjerta i bröst
4. Se'n srätter han opp mitt buka-skinn
Tarmarne ger han hundar sin
5. Se'n bryter han granqvistar tre
Dem stoppar han uti buken på me
6. Se'n hänger han mig på bössan sin
Så går han sig åt köket in
7. Så kränger de af mig mitt fattiga skinn
Det köttiga ut, det ludna in
8. Så sätta de mig på stickor och spjut
Så vända de mig båd' in och ut
9. Se'n lägga de mig på herra-fat
Så äta de opp mig i hat
10. Benen de kastas i sopor och ris
- Hvad hafver jag gjort menniskan?
Men aldrig kom själen till Paradis
- Så jaga de mig om vinteren.
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Bilaga 4
Renskrift av VSS 051 ”Oste-knoppen”
1. Konungen sade till Kocken sin
I dag skall du hemta in min lill Oste-knopp
- De sutto på golfvet och doppade
2. Kocken lad' under, och elden han brann
Grytan hon kokte och flottet det rann
- De sutto m.m.
3. Och kocken hemta' in den lilli Oste-knopp
Så dörrarne sprucko och dörrstolpar brast
4. Konungen skar den lilla Osteknopp itu
Och ut kom en märr med fölerna sju
5. Konungen sade: - det är väl mera än!
Och ut kom en ko med kalvarne fem
6. Före kom en anka, och efter kom en gås
Och efter kom en smed, han smidde på en lås
7. Och ut kom en ryttare, som förr had' varit sergeant
Han hade intet bröd, han doppade en vant
8. Före kom en qviga, och efter kom en stut
Och så kom en piga men uppstoppad trut
- De sutto på golfvet och doppade
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